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E I. Ö S Z ().

Czélom volt Magyarország' közjogáiiak íoelveit és

alkotmányos intézményeit bels rendszeres összefüggé-

sökben, a jogkútfökliez híven föltünteto eladását nyúj-

tani, lehetleg tekintettel eddigi közjogi irodalmunkra,

figyelembe véve a történelmi kifejldést, és különösen

kiemelve azon nagy elveket . mellyeket alkotmányos

rendszerünkbe az 1848-diki törvényhozás ültetett be.

8 bár tiszta tudatával birok annak, miszerint jelen mun-

ka a kitzött nagy czélhoz képest több tekintetben csak

hiányos kisérlet gyanánt tnik fel. mindazáltal azon

megnyugvással bocsátom a nyilvánosság elébe, hogy

fleg honunk' fiatalabb nemzedéke azt nem minden

siker nélkül használandja , az söktl öröklött s az

ujabb kor' szellemi törekvései által tökéletesített alkot-

mány' jogának, a niiut az a nemzeti öntudatban él, lé-

nyegébeni megismerésére s felfogására.

Pesten, augusztus 10. 18G1.

R. E.
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BEVEZETÉS.

1. §.

A magyar közjog' fogalma s tartalma. *)

A m a g y a r k ö z j o g azon törvények', jogszabá-

lyok' összesége, mellyek Magyarországon s átalában a

magyar szent korona' tartományaiban, a királynak az

uralkodásra és kormányzásra, vagps az államhatalom'

saját birtokára s gyakorlására vonatkozó jogait a hon-

polgárokkal szemben, és ezeknek politikai jogait az

*) A magyar közjog' fogalmának bvebb kifejtésére nézve lásd

:

H r V á t h (St. Ign.), institut. im-is publ. part. R. Hungá-

riáé. 1—6. §.

Petrovics, introductio in ius publ. K. Hungáriáé 1

—

9. 16. 17. §.

Cziráky, ius publ. I—VL XH—XíV. §.

Virozsil, ius publ. specimen ^^. 1—9. 1.

*) Politikai jogok azok, mellyek a személyt, mint az állam'

tagját illetik, azon viszonyokban, mellyek a közhatalomnak az

államélet' feladatai' meg'\'alóöitását czélzó mködésére vonatkoz-

nak, mellyek' gyakorlása tehát nem a jogozott személy' magán-

érdekében, hanem közérdekben történik : minélfogs'^a azokkal

mindig magában a jogozott személyben kötelességek vannak

egybekötve, ugyanazon szóban forgó jogok" tartalmát tárgyazók.
Récsi » Magyar kö/jog. 1
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államhatalommal szemben megalapítják — tehát átalá-

ban az ország' alkatát, az országban politikailag feljo-

gosított személyek' jogkörét, s a politikai hatalmak'

szervezetét és gyakorlását tárgyazzák. Az ezen tör-

vényszabályok által alapított fejedelmi jogok' s politi-

kai népjogok' rendszerén ek eladása képezi a magyar

közjog' tudományának nagy fontosságú tárgyát. '^)

^) Tudományos eladás nem pusztán az illet jogtételek'

szabatos elsorolása; arra megkívántatik eme jogtételeknek, mint

összefügg egész' egymást kölcsönösen föltételez tagjainak fel-

fogása, elveikre való visszavitelük, az általok alkotott jogintéz-

mények' alakító vezéreszméinek kiderítése, az ezen jogintézmé-

nyek által megvalósítandó köz czéloknak az ország' tisztán fol-

ösmért politikai érdekeihez képesti méltánylása : minélfogva a

magyar közjog' tudományos eladásánál nem nélkülözhet a

b ö 1 c s e 1 m i elem. Mivel pedig a magyar közjog' intézményei

történelmi alapon gyökereznek, nagyi-észint századokon át véghez-

ment történelmi fejldés' eredményei, a nemzet' nemcsak bels,

hanem egyszersmind küls életviszonyainak befolyása alatt : va-

lódi lényök s szellemök, ig;izi természetök csak összes történelmi

környezetök' kiderítése mellett felösmérhet : minélfogva a ma-

gyar közjog' tudományos eladásánál rendkívüli fontosságú a

történelmi elem.

A kútfök' viszontagságait, egyes nevezetesebb jogintézmé-

nyek' fejldését tárgyazó nagy becs tudományos munkálataink

nem hiányzanak. De valamint az összes magyar jog' intézményei'

történelmi fejldését a jelenkorig lehozó tudományos munkát

irodalmunk eddigien nem bir felmutatni : azonképen nincsen ed-

digien munkánk, honnan a magyar közjog' szerfölött nagy jelen-

tés és igen nevezetes kifejldésének történelmi teljes összes

képét meríthetnk. Bartal György' jogtörténeti commentárjai

leghbb honszerelemmel, tudományos íhletséggel s készültséggel

és mesteri kézzel ecsetelik köz állapotaink' s közjogunk' intéz-

ményei' alakulását, fejleményeit s viszontagságait — a mohácsi

vész-koráig. Gr. Cziráky- és Virozsilnak a magyar közjogot
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A moudottakból következleg, a mag-yar közjogban

eladandük

:

1. a magyar szent korona' tartományainak állo-

dalmi természete s a magyar államtest' történelmi kifej-

ldése; ezen államtest' közjogi minségeire, földterüle-

tére, politikai alkatrészeire vonatkozó alkotmán}i;örvé-

nyi határozatok; :
;

2. az ország' fejére, a királyra, s az országos f-

hatalomra átalában vonatkozó, s az egyes fejedelmi jo-

gokról szóló törvényes határozatok ; nevezetesen: a) mi-

kép szereztetik meg Magyarországon az uralkodás' joga,

mikép biratik az uralkodás, s mikép sznik meg;

])) min egyes fejedelmi jogok illetik a királyt

;

o. a nemzet' jogai ; és pedig: a) azon jjolitikai jo-

gok, mellyeket a nemzet' egyes tagjai élveznek ; b) mely-

lyek bizonyos testületeket s községi kebelzeteket illet-

nek
; c) mellyeket a nemzet képviselete által gya-

korol
;

4. a politikai hatalmak', jelesen a) a törvényhozó

hatalom', b) a kormány- és e) a Ijírói hatalom' szerve-

zete s gyakorlása;

5. az alkotmány' biztosítékai.

rendszeresen tárgyazó s elösmért tudományos becs munkái a

tíirténelmi fejldésnek is adják vázlatát. De azért igen érezhet

u szükség irodalmunkban, közjogunk' utóbbi három századbeli

fejleményei- s viszontagságainak kútfíjszer eladására, avatott

toUból. iSt az összes jogtörténelmi mez' szorgalmas müvelése

nemzeti irodalmunknak annál égetbb szüksége, mivel, a mint

látszik — liiában akarnók tagadni — latin nyelven irt jelesebb

V tárgyú munkííink' gyümölcsöz bvebb használata, napról napra

mindinkább szkebb tudós és publicistái körökre szorúlaud.

1*
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Ehhez képest a magyar közjognak a í'eriiiebbi foga-

lomban felölelt anyaga ^) öt fejezetben fog tárgyaltatni

:

I. A magyar szent korona alá tartozó államteströl

átalában.

II. A királyról és fejedelmi jogairól.

m. A nemzet' politikai jogairól.

IV. A politikai hatalmakról.

V. Az alkotmány' biztosítékairól.

2. §.

A magyar közjog' kútlói. *)

Az összes magyar jog a nemzeti szellemnek
volt kifolyása : a nemzet' jogi meggyzdéseinek, mely-

lyek természet szerint egyszersmind történelmi helyez-

^) A közjog' fogalma az itt kifejtettnél tanszerííleg széle-

sebbre terjed, mert a büntet- és per-jogot is felöleli ; luivel ez,

valamint a népjog s egyházi jog, szinte közjog' (ms piiblicum)

jellemével bir — ; a közjog itten egyértelmnek vétetik a szoro-

sabb értelemben vett bels államjoggal ; st maga az államjog

sajátlag a közigazgatási rendszabályok' összeségét, az úgy neve-

zett anyagi közigazgatási jogot is felölelné.

*) A magyar közjog' luítföi, alkatuk- s hatályulu-a nézve

közösek lévén a magyar jog' más köreivel, jelesen a magánjog-

gal, azoknak bvebb kifejtésére nézve átalában utalhatunk azon

munkálu-a, hol a magyar jog' kútfi s történtök átalánosan tár-

gyaltatnak :

J n y , commentatio historico-im-idica de origine et pro-

gressu iuris hunno-himgarici a primis hunnorum in Pannoniam

susceptis demigrationibus ad praesentia usque tempóra 'continua

annorum serié repetita; Lcse, 1717,- újra lenyomtatva Horváth

Ign. Bibliotheea iuris eonsultorum Hungáriáé I. kötetében 1786.
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tetése- s körnvezetének befolyása alatt keletkeztek, volt

alkotása. E nemzeti jogi meggyzdések az összes ma-

gyar jog' körében átalában kétféleképen gyako-

rolták jogalkotí^ hatályukat. Ugyanis vagy a jogi ön-

tudata által elhatározott nemzeti akarat szokásban,
gyakorlatban, az ezen öntudatban felsarjadzott jogtéte-

leknek a jogviszonyokra való közvetlen alkalmaztatá-

sában nyilvánul ; vagy pedig a nemzeti jogakarat t ö r-

D e c s y , história de oi*tu, progressu, fatis et mutati one

inrisprudentiac hungaricae. Pest, 1785—1792. IV.

Fleischhacker, história im-is hungarici. Pozsony 1791*

Hajnik, história iuris hungarici. Budán 1807. m. rész.

Kelemen, história iuris hungarici prirati documentis ac

testi nioniis illusti'ata. Buda 1818.

Szlemenics, magyar törvények történetírata. Pest,

1845.— Törvényeink története, a m. 1. 1. évkönyvei An. VII. VEI.

kötetében.

Kelemen, institutiones im-is hungarici privati, Buda,

1818. n. köt. 84—120 1. a kútfkrl.

Szlemenics, elementa iuris himgarici civilis privati,

Posony, 1819. I. köt. 3— 42. 49—67 1. történelmi áttekintés, a a

kútfk.

F r a n k , a közigazság' törvénye Magyarhonban. Pest>

1845. 1. köt. 20—94 1. a kútfóki-L

Markovics M., dissertatio de fontibus iuris hungarici.

Nagyszombat, 1796.

W e n z e 1 , dissertatio de fontibus iuris hungarici privati.

Pest, 1836. — Párhuzam a raag}'ar-erdéM jogi'endszer között,

m. akad. értesít 1852, 396—444 1.

A magyar közjog' kútfirl különösen lásd bvebben :

Petrovics, inti'oductio 18—27 §.

Gustermann, ungarisches Staatsrecht. 1. 6 -56., §.

C z i r á k y , ius publ. XV—XXXIX. l.

V i r o z s i 1 , ius publ. Spec. VI. 9— 17 1.

Paul e r , encyclopaedia 121. 122. ij.



_ 6 —

vény alakjában alkotmányszeníleg- jelentetett s hir-

dettetett ki a törvényszerzo hatalom által. A jogalkotás"

ezen kétféle módját közjogunk' körében is minden id-

ben felösmérhetjük. Teljességgel nem Jiiányzanak an-

nak példái, hogy közjogi intézmények s tételek ügyne-

vezett szokásjogi úton jöttek létre s fejldtek ki ; hogy

a nemzet a maga él jogi meggyzdését s akaratját e

körben is közvetlenül, cselekvényekben, a jogviszonyok-

nak ahhozképesti alakításában njálvánította. Valamint-

hogy a jogalkotás' ezen módja történelmileg mindig és

mindenütt megelzte a törvényszerzés általi jogalkotást;

st a törvényjog' kötelez erejét eszmeileg más alapra,

mint a nemzeti jogakarat' érvényére fektetni nem lehet.

De valamint a népek' szellemi fejldésével átalában a

törvény tiílsúlyra emelkedik a szokásjog fölött, mivel a

törvény valóságos elhaladása a jognak alsóbbrend

létezési fokról magasabbra, átmenete önleges bennsség-

bl tárgylagos külsségbe : úgy ez különösen hamar

megtörténhetik a közjog' körében, hol az állam' politi-

kai alkatrészeinek egybeforrasztása , a nemzeti élet'

dönt forduló pontjain az állam-intézmények' tökélete-

sebb elrendezése, a nemzet és fejedelme között az m-al-

kodásnak s a politikai hatalmak' gyakorlásának fölté-

telei iránti szerzdés, vagy egyéb történelmi körülmé-

nyek, jogelvek- s jogtételeknek elvont fogalmi létben,

törvény' alakjábani kitzését szükségessé tehetik. Ha-

sonló körülményeknél fogva a magyar közjogban is

többrendbeli törvények, fleg mellyek az ország' alap-

szerkezetét, az uralkodás' és kormány' alakját, a politi-

kai hatalmak' gyakorlásának lényeges elveit határozzák

meg, s alaptörvények' neve alatt értetnek, olly kitn
fontossággal birnak, miszerint a jogkútfk között els
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helyen a törvényeket kell említnünk. és második lielven

a szokást. ^)

I, Törvény és a mi a maga körében
t ö r V é n y ' e r e j é V e 1 b i r.

Törvény a magyar alkotmány szerint olly jog-

szabály, melly a törvényesen koronázott király' s az

országgylés' ") közös megegyezésével állapíttatott s a

maga módja szerint kiliirdettetett. ^) Ezen, kii-ályok' vég-

zeményei' (decretitm) alakjában közzé tett, országos tör-

vények awagy törvényczikkelyek (articuli diaetales) a

magyar közjognak ngy, mint a magánjognak közös

közönséges kútfejét képezik. Közöttök azonban különö-

sen kitnnek azok, mellyekbol. mint alaptörvényekbl,

az ország' alkotmánya kezdetét s erejét veszi. Országos

törvényeink a .,magyar törvénytár'' (corpus iuris hun-

garici) nevezete alatt ösméretes gyjteményben foglal-

tatnak. ^) Ezen gyjtemény magánszerkesztÖk' s kiadók'

') Hasonló forrásokból folytak az Erdély' közjogát alkotó

jogszabályok.

^) Az országgylésen összegylt karok' és rendek' közös

megegyezésével : mondtuk az 1848 : 5. törvényczikkelyig
; ha-

nem ez által az országgj-ülési követeknek a népképviselet' alap-

jáni választása el lévén rendelve, ezen fogalmazás nem volna

többé a dolog' lényegének teljesen megfelel.

^) Ugyanez volt a töi-vény' fogalma lényegileg az erdélyi

alkotmány' szerint is.

*) Teljes czíme a legújabb kiadásban : Decretimi generálé

inclyti regni Hungáriáé partiumque eidem adnexarum. Budán
1844—47., mellyhez aztán az 1847—48-diki törvényczikkelyek

is liozzácsatoltattak. Az I. kötet magában foglalja a hármasköny-

vet s a királyi végzcményeket, 8z. Istvántól kezdve 1655-ig (ezt

is odaértve)
; a H. kötet I. Lipóttól kezdve a legújabb idkig ; a

TTT. kíitf't kiilönbféle pótlékokat foglal magában, mellyek közöl a
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fáradozásának köszöné létrejövetelét, kik eltt azonban

a régiebb végzemények nagyobb része ösméretlen ma-

radt. Utóbb számos illy régiebb királjn végzemény föl-

fedeztetett, de ezek nem foglaltatnak a törvénytárban,

s nem birnak gyakorlati alkalmaztatással. Hanem azért

tárnokjog' czikkelyei, az esküszavak s a regulamentuni miittar

e

a magok körükben töltényes ervel biríak, egyebek tanszerü

segédeszközökül szolgáltak. A magyar törvénytárról lásd bveb-
ben : Kelemen, instit. I. 112—125 §. U. 47- -59 §. Frank, közig.

I. 10—12 §. — Használatát könnyítik :

A s z a 1 a y : index seu compendium Tripartiti et genera-

lium regni Himgariae decretorum ord. alphab. Nagyszombath

1650. 1694.

S z e g e d y , rubricae iuris hungarici. Nagyszombath 1 734,

m. — Bipartita Cynosura imiv. iuris Ungar, (a U. rész Szentke-

resztytl. Gyr 1749. 1751 óta a m. törvénytár' kiadásaiban is,

kivévén a legiijabbat.

K u b i n y i : enchiridion lexiei im'is Imngaríci. Posony

1748 ; 3-dik kiadás Csaplovicstól 1832.

Kova elli cli (M. G.), indices reales historici in decreta

comitialia. I. köt. index reális geogTaphico-topographicus. Buda
1806 ; melly azonban a törvénytárban nem foglalt végzeményekre

is vonatkozik.

B e n c s i k : repertórium im*is publici, privati et criminalis

hungarici. Posony 1821.

Eötvös (Ign. báró) : extractus synoptico-encyclopaedicus

legum in corpore imús contentanmi. Buda 1829.

Szálé, Magyarország összes törvényei íolzetekben, Po-

sony 1847. Valamint a törvénytár' kiadásaihoz tartozó :

Index personarum, locorum et rerum in corpore im*is hun-

garici, a temporibus S. Stephani . . . usque ad annum 1844. no-

vissime concinnatus. Buda 1846.

A magyar törvénytár' kiadásait bven leírta :

K o V a c h i c h (J. '^^.)
: notitiae praeliminares ad syllogen

decretorum comitialium, stb. Pest 1*^20.
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e késbbi idkben napfényre hozott törvények Magyar-

ország közállománya- s közjogának történetére nézve

olly fontosak, hogy ennek tudományos felvirágzása kö-

rül ezeknek fölfedeztetését egyik fö tényezül kell elös-

mérnünk. ^)
.

A szöveg' olvasásához lásd

:

K V a c h i c h (J. M.), lectiones variantes decretorum co-

mitialium i. regni Hungáriáé in corpore iuris himgarici editorum?

quas ex coUatione textus eorura cum originalibus authenticis

erit. Pest 1816.

Erdély' összes töi-vénykönyvének utolsó kiadása ily czimet

visel : Erdélyországnak '"örvényes könyve az ap-

probata compilata constitutiók, . vellaris artikulusok, stb. Ko-

lozsvár 1815. II. kötet, s áll : az 16i^ - liki országg;y"ülésen törvé-

nyes erejnek nyilvánított „Approhn, Constitutiones Regni

Transylvauiae et partium Ungariae adnexarum" ezímü törvény-

gyjteménybl, s a ,^Compüatae Constitutiones"' czíme alatt I.

Apafy Mihály' idejében az 1669-iki országgylésen megersített

ujabb (1653-tól 1669-ig hozott) törvények' gyjteményébl; melly-

hez a késbb kiadott töi-vényczikkelyek (noveUares articuli) id-

folyami rendben csatoltattak. Az ekként bvített törvénykön}"%'-

nek több kiadása készült ; az utolsó kiadás óta az 1846—47- s

1848-diki törvényczikkelyek járultak hozzá. Az erdélyi ország-

gylési végzések' átnézetét adja :

Gál L., az erdélyi diaeták' s országos végzések' foglalatja.

Kolozsvár 1837. lU. köt.

5) Kovachich M;irton György' kitüii("> buzgó föradozásainak,

ki magát egészen a magyar politikai történelem' okleveles kútfi'

feltárására száná, köszönjük számos régi királyi végzemény' nap-

fényre hozatalát.

Kovachich (M. G.), vestigia comitionim apud hungaros

ab exordio regni eorum in Pannónia usquo ad hodiernum diem

celebratorum. Buda 1790. Hozzá ugyan ö tle :

Supplementum ad vestigia comitiorum. Buda 1798—1801.
m. köt.
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A magyar közjog' közös írott kútfihez tai-toziiak

továbbá az okleveles szerzdések, az ország'

belszerkezetét átalában és egyes fontos közjogi viszonyo-

kat illetleg, a magyar királyok s az ország' rendéi kö-

zött (articuli diplomatici) ; valamint békekötések s egyéb

szerzdések, egyességek, küls fejedelmekkel, államok-

kal vagy tartományokkal az országos törvényczik-

kelyekbe igtatva, vagy különben ünnepélyes okleveles

alakba öntve. ^^

A liciy hatósági szabályok (statuta muni-

^ipCctlü^ s a királyi kiváltságlevelek (pi^ivile-

giumok) természetöknél fogva csak részletes érvényes-

ségüek, s csak részszer vagy különszer, az országos

törvények' és szokások' körén bell kötelez jogot alkot-

nak azokra nézve, kiket közvetlenül illetnek : mindazon-

által az ország' közállományára nagy befolyással vol-

K V a c h i c h (J. M.), Sylloge decretorum comitialium in-

clyti R. Hungáriáé. Pest 1818. 11. köt. (a Il-dik kötet tárgymu-

tató).

K V a c h i c h (J. M.), monumenta veteris legislationis

hungaricae. Kolozsvár 1814, Zágráb 1815. II köt.

A királyok' egyes végzeményeiröl az átalános m. jogtör-

ténelmi munkákban s a magánjog' rendszereihez írt bevezeté-

sekben feltalálhatók az adatok ; azoknak (mind a törvénytárban

foglaltaknak, mind az utóbb fölfedezetteknek és közzétetteknek)

átnézetét lásd Virozsilnál, ius publ. Spec. VI. a Toldalékban.

Tab. I.

*) Lásd ezekrl bvebben P e t r o v i c s , introd. 14. 15 §.

ide tartoznak különösen a koronázási hitlevelek ; bécsi, linczi bé-

kekötés
; kereskedelmi s egyéb szerzdések, minket Magyaror-

szág már régente gyakran kötött avelenczei köztársasággal, Len-

gyelországgal, a török portával, Austriával, Styriával s más tar-

tományokkal. Hasonlók Erdélyben is fordultak el.
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tak, ennélfog'va a magyar közjognak írott, habár csak

különszer fori-ásaihoz számítandók.

Különösen a, statútumok ""') között ío fontossá-

gúak : az ország' kapcsolt részeinek, ') a megyék', sza-

bad kertiletek', *) sz. kir. városok' °) szabályai. '")

•^ ^) A statútumokról, s különösen azok' kellékeirl lásd :

K e 1 e m e n II; 104—108 §. Frank I, 46 §.

') De municipalibus iuribus et statutis regnorum Dalraatiae,

Croatiae et Slavoniae, Zágráb 1830 (K ii s s e v i c h t ó 1).

*) Ide tartoznak a jászkunoknak 1751-ben megersített s

1799-ben bvített szabályai, a hajduvárosok; fiumei; buccarii s

túrmezei kerületek' jogai

:

Articuli Jazygum et Cumanorum. Posony, év nélkül. —
Statuta pro iudicíis Jazygum et Cumanorum. Pest 1844.

Origó et status privilegiorum oppidorum Hajdonicalium ex

legibus, privilegiis aliisque monumentís depromtus. Hely és év n-

Chronologica synopsís iurium et privileg. marit. comm. urbis

portus districtusque Fluminensis. Fiume, év n.

Jozipovich, deductio im'ium univ. Nobiliura Campi

Turopolya. Zágráb 1833.

") A tárnoki sz. k. városok' különszer jogát alkotó czík-

kelyek, mellyeket Zsigmond' Il-dik végzeményc' s az si szoká-

sok' nyomán I. Mátj^ás korában Laki Thuz János tárnokmester

szerkeszte, s Rudolf király is 1602. aug. 13. megerösíte, a m.

törvénytár' kiadásaiban bennfoglaltatnak. Több régi s ujabb sza-

bályokkal bílvítvc kiadta Kova c li i c h M. Cly. illy czímü mun-

kájában :

Codex autlienticus iuris tavernicalis statutarii communis

Buda 1803. — W a g n e r , iurisdictio Tavernicalis. Pest 1834.

Más városi szabályok közöl történeti szempontból neve-

zetesek :

Jus civile sive statuta privilegia stb. L, reg. civitatis Casso-

viensis aliaruniquc civitatum stb. Bártfa 1702.

AVildkür u. Rechtspruechle der Sachsen in der Zips"(1370),
Wagnernél: Analecta Scepusii , Bécs 176l'. I. 240—260 I.
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A királyi kiváltságlevelek ") bizonyos pontig- a

legújabb közjognak is kútfejét képezik : azonban ezek,

M i c h n a y s L i c h n e r : Budaváros törvcnykönyN'e j 244

—1421. Ofner Stadtrecht. Posony 1845.

W e n z e 1 , das Stadt- und Bergrecht der k. k. Freystadt

Schemnitz (a 13. századból). A bécsi Jahrbüclier der Literatur

OlV-dik kötetében.

A szepességi XVT. városok pragmatikai, történeti s állomá-

nyi vázlata. Lcse 1842.

'") Erdélybl e tekintetben fölemlítend fleg a székelyek' s

szászok' külön joga. Ahhoz a székelyeknek az 1451. vásárhelyi,

1506. agyagfalvi, de fleg 1555. api-il 28. Udvarhelyen össze-

gyjtött s a vajdák által megersített szabályai tartoznak.

A nemes székely nemzet' constitutióji, privilégiumai s a

jószágok' leszállását tárgyazó törvényes ítéletei. Pest 1818. (Szé-

kely Mózestl).

A nemes székely nemzet' jussait világosító némelly darab

levelek. Marosvásárhely 1838. Ezekhez :

B 6 n k , imago inclytae nationis siculicae. Szeben és Ko-

k.zsvár 1791. 2. kiad. 1837.

K á 1 1 a y , hist. értekezés a székely nemzet" eredetérl, ha-

di s polgárt intézeteirl. N.-Enyed 1829.

A szász nemzet' külön joga 1583-ban szerkesztett, s Bátho-

ry István és az országos töi'vények által megersített szabályo-

kon alapszik, mellyekhez a nemzeti gyülekezet' végzései s felsbb

rendeletek járultak.

Statuta iuris municipalis Saxonum in Transylvania. Brassó

1583. ; az erdélp töi'vénytárban is.

Der Sáchsischen Nation in Siebenbürgen Statuta oder Ei-

gen-Landi-echt. Szeben 1840.

Grundverfassung der Sachsen in Siebenbüi'gen. Offenb.

1792. 2. kiad. Szeben 1837.

Eder, comm. de initiis iui'ibusque primaevis Saxonum

Transylv. Bécs. 1792.

") Törvényes kellékeiki'l s ertjökrl lásd : K e 1 e m e n U,

95—100 §. S z 1 e m e n i c s I. 18—21 §. F r a u k I, 47—51 §
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úgy mint egyéb hitelt érdeml oklevelek, ha az eddig

napfénp^e hozottak s közzétettek összes tömegét tekint-

jük, fleg jogtörténelmi tekintetben a legnagyobb fon-

tosságúak; s nemcsak a magyar magánjog', hanem a

közjog' intézményei' keletkezésére, alakulására, fejldé-

sére, változásaira, ^viszontagságaira vonatkozólag a leg-

becsesebb és különben sehonnan nem pótolható adato-

kat s bizon^i'tékokat bennök leljük fel. Csakhogy ezek-

nek használatában a legjózanabb s legkimüveltebb íté-

ltehetséggel szükség eljárni, soha nem tévesztve szem

ell azon óvatosságot, melly hitelességk' megbírálása,

a szavak' kivált a régiek" kell magyarázata körül szem

eltt tartandó ; valamint nem feledve azon nyomós kü-

lönbséget, melly az oklevelek' történeti becse, és a még

kötelez törvény' és szokás' szabályainak ereje között

létezik.
''')

'2) Nem lehet eléggé figyelembe ajánlani azt, a mit e tekin-

tetben B a r t a 1 Gy. szakavatottan ad elö commentárjaiban, a

bevezetésben 27—35 §. „A régi levelek' megitélésében semmi

szigor nem fölösleges ; értclmök' megállapítására pedig szokás és

hosszasabb gyakorlatban élesedett, s illynem tanulmányokkal

táplálkozott elme kívántatik. — Oklevelek' kétes értelmét a gya-

korlat fejti, melly elébbvaló a mesterek' szabályainál. Régi jog-

szabályokat magokban foglaló oklevelek' becse nem fiigg ugyan

számuktól, hanem tekintélyöktöl ; mindazonáltal igen keU vigyáz-

ni, nehogy egy oklevél' történetes tanúbizonyságára olly súly

fektettessék, min csak több illycs oklevél" egybehangzó bizony-

ságának s a történelemnek tulajdonítandó. ... S ez a régi törvé-

nyeki'öl is áll, miután némellyik soha, más csak sokkal késbb,

mintsem hozaték, más ismét csak annyiban, mennyiben a szokás

engedte, lépett hatályba. . . S valamint nem gáncsolható eléggé

azoknak tévedése, kik a régen elavultakat jelenleg is akarnák

jogok' s kötelességek" szabályaként érvényesítni, azonképen rosz-

szalandó azoknak ferdesége, kik régi dolgokat is a jelenkor"
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Végre ide tartoznak a királyi szabályren-
deletek s kormányintézmények, mellyek a

vég-reliajtó (kormány-)hatalom' rendes törvényes körében

állandó, különben pedig ideiglenes ervel birnak, ha va-

lamelly esetben t. i. a közjónak halasztást nem szenved

lényeges érdekei a kormányhatalom' részérli illyes in-r

tézkedéseket tennének szükségesekké. A kii-ályi rende-

letként vagy a király' nevében kibocsátott kormányin-

tézmények különbféle tartalmúak, s tárgpik', valamint

közrebocsáttatásuk' alakja' különbféleségéhez képest

különböz nevezetüek. Az ország' törvényhatóságaihoz,

mind a magyar kir. udvari kanczellária' útján leérkezett

legfelsbb rendeletek, mind a m. kir. helytartótanács-

tól saját hatáskörében kiadott rendeletek, helytartótaná-

csi körlevelek alakjában intézvényeztettek. Példaként

fölemlíthetk a bánya-, pénzverési, só-, harminczad-,

szelleme után akarnak megítélni." — Okleveleink' gyjtésében

fáradhatatlan buzgó szorgalmuk által felejthetetlen érdemeket

szerzettek magoknak különösen : Hevenesy, Kaprinay,
Cornides, Pray, Katona, Wagner, Kovachich
M. Gy. , Fejér, Czecli; bár még mindig sok tennivaló ma-

radt e téren, de egyszersmind legújabban tudósaink' e részbeni

ernyedetlen iparkodásának örvendhetünk. Okmánytárral irodal-

munkat Fejér Gy. ajándékozta meg

:

Codtíx diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus et civilis. Bu-

da 1829—1844, összesen 42 kötet; hozzá:

Arpádkori új okmánytár. A m. tud. akadémia tört. bizott-

mánya megbizásából közzé teszi Wenzel Cxuszt. Pest 1860. 1.

köt. 1001—1235. (A magyar történelmi emlékek I. osztályának

:

okmánytárak, Vl-dik kötetje.)

T h e i n e r , Vetera monumenta historica Hungáriám sa-

cram illustrantia. Roma 1859. 1860. H. köt.

Endlicher, rerum hungaricaruin monumenta Arpadia-

na. S. Gallen 1849, a második részben : leges.
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postaügybeli számos szabályrendeletek, a regulamen-

tum militare, a közigazgatási, törvénykezési, kincstári

hatóságok', fispánok' tiszti utasításai, a közoktatás'

rendje, stb. Ezeknek 1848-ig sem hivatalosan, sem ma-

gánszorgalom által szerkesztett s közzétett gyjtemé-

nyei nem léteztek. '^)

II. Szokásjog. '^)

A nemzeti öntudatban közvetlenül keletkez jog a

szokásjog. A szokás, a gyakorlat, jogviszonyoknak

'•'') A közrendészet' tárgyaiban kiadott rendeletek' kivona

lát közli a következ munka :

^
K a s s i c s , enchiridion, seu extractus benignarum norma-

lium ordinationum circa praecavenda vindicandaque quae^'is in

regno delicta, corrigendos tollendosqne diversos abusus, conser-

vandam proin securitateni et tranquillítatem publicam, tuenduni-

que rectiun politiae ordineni etc. enianatarum secundum materias

serié chronologica et ordine alphabeti digestus. I. köt. 1724

—

1780. II. 1780—1790. febr. 20. III. 1790. febr. 20 ~ 1824. Pest

1825.

Az illet közigazgatási tárgyakhoz nagyszámú m. kir. hely-

tartótanácsi intézvényeket idéz a következ munka is :

R é c s i , közigazgatási törvénytudomány kézikönyve. Pest

1854—1855. IV köt. — Részbeli magángyjtemény, az egészsé-

gügyi rendeleteket magában foglaló : — L i n z b a u e r , Codex

medicinalis regni Hungáriáé. Buda 1852. IV. köt.'

Erdélybl fölemlítend :

Praecipuarum cuivis patriae civi scitu dignioi'um necessa-

riarumque ordinationum normalium coUectio excelsi Kegii Gu-

bernii adnutu impressae. Szeben 1830—1841. IV rész.

Országgylés, a felséges Udvar és királyi fkormány áltaj

kiadott szabályok vagyis ntnnitat(') felsbb rendeletek. ]\I-Vásár-

helyen 1838.

'-*) Petrovics, iutrod. 27 §. Cziráky, XXXIV §.

Kelemé n TI, 88—92 §. Frank I, 41—44 §.
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a nemzeti meggyzdésbl közvetlenül felsarjadzott jog-

szabályoklioz képesti alakítása által, annak csak meg-

testesülése, jelenségének alakja, érvényesülésének esz-

köze. '^) Ezen alak lényeges ugyan, mert a jog nem-

csak nemzeti jogi meggyzdés, hanem egyszersmind

nemzeti jogi akarat : de ha ez már szokásjog' alakjában

nyilvánult, nincsen semmi további megersítésre szük-

sége, a törvényhozásnak hallgatag vagy nyilvánított,

átalános vagy különös helybenhagyása által. És hatá-

lya tökéletes : jogszabályokat állapíthat, eltörölhet, vál-

toztathat, módosíthat nemcsak régibb szokásjogot, ha-

nem törvényieket is. Ez a jogkútfk között a természet-

szer -^ászony, melly honunkban minden idben el volt

ösmérve : miszerint az ország' köz állapotát tárgyazó,

nemzeti szokás által behozott, és csupán hosszas foly-

tonos gyakorlat által á* szállott szabályok, (ohservantiae

regni) — mink a hon' nagyfontosságú közügyeit, pél-

dául, a kii^ályok' s kh'álynék' koronázását, országgy-

lési dolgokat, végzemények' s oklevelek' kiadását, írott

törvények' hiányában régi idktl fogva egyediíl sza-

bályoznak — a magyar közjog' kétségbevonhatatlan

kútfejét képezik : valaminthogy a szokást a közjog' for-

rásának az 1791: 10 sarkalatos törvénye s a koroná-

zási hitlevél is elismeri : hol a királyok az ország' régi,

jó s elösmért szokásait — mellyekre törvényeink kü-

lönben is gyaki-an liivatkoznak — szintúgy mint az

Írott törvényeket megtartani Ígérik.

A szokásjog' fogalmából foly , hogy m e g ö sm é-

résére az eszközök csak oUyanok lehetnek, mellyek-

*^) Non tanien actus, secl tacitus consensiis populi inducit

consuetudinem : helyesen mondja Verböezy, Hk. prol. t. 10 §. 7.
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höl élö nemzeti jogi megg} özú'dés* léteiét lehet követ-

keztetni. A nemzeti jogi meggyzdés' élete szokásban

nyilvánulván, természetes és legfbb megösmérési esz-

köze a szokás, t. i. az ezen meggyzdésbl fakadt jog-

szabály' valóságos gyakorlata. A sz(»kásnak ollyannak

kell lenni, hogy abból nemzeti jogi meg'gj'zdés' léte-

lére alaposan lehessen következtetni. Innen folynak e

szokás' kellékei: ''j 1) hogy jogszabály' gyakorlatát

foglalja magában (ez az ügynevezett opÍ7Úo necessita-

tisj ; tehát hogy a személyeket , kiknek eselekvényei

gyakorlat' esetei gyanánt tekintendk
,
jogi meggyz-

dés vezette legyen; 2) hogy valósággal szokás legyen:

állandó s egyforma gyakorlat, mi természet szerint egy-

szersmind hosszabb idt tesz föl (longa, dluturna consue-

tudo). ^') A szokásjog' megösmérésének más eszköze

hitelt érdeml, dologhoz ért személyek' meghallgatá-

sa a szokásjog' létele fell. De a szokásjog' liitelt ér-

'•') A szokásjog' kellékeirl lényegileg helyesen értekezik

V eV b ö c z y is Hk. prol. 10.

'") A közjog' kútfinek magyarázatára átalában, de kivált

az országos gyakorlat' megösniérésére segédszerül szolgálnak az

országgylési irományok s naplók, mellyek az alsó

táblánál 1790. óta, a frendeknél pedig elször az 1839—40-diki
országgj'ülésen jelentek meg nyomtatásban. Ezekhez :

Eötvös (Ign. B.), index synopticus actorum comitiali-

um ab annis 1790—91 usque 1825—27. Buda 1829.

Lajstroma az 1830, 1832—36, 1839—40, 1843—44-dik
esztendben sz. kir. Posony' városában tartatott országgvülés'

jegyzkönyvének és irományainak. Buda 1843. 1846 (a m. kir.

egyetem nyomdájában).

Erdélyben 1790. óta az országos ülések' jeg\'zökönyvoI

nyomtatásban adattak ki, mollyekhez az 1841-dild országgy-

léstl kezdve Beszédtíir járult.

Récsi : Magyar közjog. 2
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demló' följegyzései is szolgálliatnak megösmérése' esz-

közéül. '')

Magyarország' s kapcsolt részei' szokásjogainak illy

följegyzését, s egyszersmind rendszeres eladását há-

rom részben foglalja magában V e r b o c z y István nagy

hiríí mve: „Opus tripartitiimiurisconsuetiidinarü Reyni

Hungáriáé partvimqiíe eiclem adnexarum". '") Ugyanis

II. Lengyel László' korában az irott jog' halmaza, s

még inkább az eltér szokások miatt a jogszolgáltatás

ingataggá váltvala, mellynek megszilárdítása végett or-

szágosan elhatároztaték a szokásjogok' összeirása; ^")

melly országos óhajtásnak végre Verboczy felelt meg

fennebb nevezett munkájával. ^^) Munkája azl514-diki

országgylésen átvizsgáltatott s királyi megersítést

nyert ugyan, azonban a királyi pecsét' hiánya s a ki-

hirdetés' elmulasztása miatt törvényes erö nélkül ma-

*^) A szokásjog' tekintetében helyesen jegyzi meg gr. Czi-

ráky, liogy különös figyelmet érdemelnek a. tudósok' buzgalma

által rejtekökböl napfényre hozott okleveles emlékek. Mert ezek-

bl megbizonyosodunk affelöl, hogy régente sok dolog volt tör-

vények által elhatározva, mellyek idö' folytán elvesztek, de azon-

túl is szokás' neve alatt híven megtartattak.

^^) A munka' szerzjérl, a szerzés' alkalmáról, a munka'

bels elrendezésérl, kiadásairól s jellemzésérl lásd a magyar

jog' történelmérl s kútfirl szóló fejtegetéseket. „Mennyit le-

het a szerz' kitn jogtudománya', különben is széles tudomá-

nyossága', s munkája' szerzésében lelkiismeretessége' bizonyítá-

sára felhozni, abból tnik ki, ha tantételei a fennlév törvények'

s régi oklevelek' értelmével egybevettetnék." Bartal, I. könyv

41 §.

2«) Lásd különösen 1498 : 6 ; 1500 : 10.

^1) A szerz' életviszonyairól lásd: Horváth Isi, Verboczy

István emlékezete. Pest 1819, Il-dik köt. (az I. nem jelent meg)
;

Palugyay, Verboczy István rövid életrajza. Buda 1842.
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radván, mind a két hazában arra csak szokás s törvény-

széki gyakorlat által emeltetett , mit a törvényhozás is-

mételt hivatkozásai is utóbb megersítettek. ^'^)

Ezen kútfkbl merítve , eladandó a magyar
k ö z j o g' rendszere, használva mindazon segédszere-

ket, ^^) mellyek akiitíök szolgáltatta joganyag' tisztább,

helyesebb s mélyebb felfogására vezetnek. Nem is

említve a kell nyelvösméreteket , hogy a| törvé-

nyek', jogföljegyzések' s oklevelek' nyelvét tökélete-

sen értsük, tekintettel jelesen a különböz korszakok"

sajátságaira a nyelvjárásban: illy segédszerek, a

már különösen kiemelt országgylési jegyzkönyvek,

irományok s naplókon kivül , a történelmiek: ***)

a történettudomány, segédtanulmányaival. Mert jogot,

törvényt helyesebben felfogni nem lehet, mint ha össze-

függésében vesszük fel azon körülményeknek, mellyek

között létre jött , mellyeknek eredménye : ez okból a

jogtanulmány átalában nagy mértékben szükségessé

teszi a történelmi tanulmán}'okat ; az országok' történel-

mének ösmérete nélkíd a közjog' története s fejleményei

nem érthetk. Továbbá a közjog' nlapos tanulmányo-

'^2) Voltak, kik Verböczy' hármaskönyvének törvény általi

megersítését vitatták, de lásd cllenök F r a n k I. 36 §. A szo-

kás által elfogadott mmikának törvényhozás által történt késb-

bi megersítését az 1635: 18; 1647: 16, 116; 1655: 53, 54,

78 ; 1681 : 37 ; 1G87 : 11 ; 1715 : 9, 26, 48, 6S, 97 stb. Erdélyre,

nézve az Appr. II, 1 ez. 1. 2. czikkje, a lipótféle hitlevél' 3-dik

pontja stb. kétségen kívül helyezi.

^^3) Ezekrl bvebben értekeznek C z í r á k y , XXXVI—
XLIX§. Virozsil, spec. VL 18—23 1

^*) Lásd fennebb az 1. §-ban a 2) jegyzetet.

2*
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zásának segédszerétíl ösmérend el a statisztika,

melly az ország' alaperejének és mindennem köz-vi-

szonyainak s állapotának ösméretére vezet; valamint a

polg'ári társaság' magán-viszony ait tárgyazó magán-
jog t u d o m á n y ,

a köz- és magánjog-rendszer közötti

kölcsönhatás végett. Szintén a közönséges egyházi
jog s ennek Magyarországon fennálló k ü 1 ö n s z e r tí

szabályai ; mert a közjog' egyik legfontosabb pontját

képezi az állam és egyház közötti viszony, s az egyház'

és vallás-társulatok' joga az államban ; ennek alapos ér-

tésére pedig az egyház' alkotmányának ösmérete nélkül

jutni nem lehet. Ónként értetdik , hogy a publicista

eltt nem szabad idegennek lenni a b ü n t e t j o g n a k,

a p e r j o g n a k , s a honi jogrendszer egyéb köreinek.

A közjog' tudományának segédszerei között említend

azonfölül a népj og (nemzetek közötti jog) , s más or-

szágok' közjogának s jogtörténelmének ösmérete : mivel

a jogképzdésnek történelmi jelenségei a korban nem

egyesek, elszigeteltek ; s a különbféle és változatos jogi

alakulások egyenl, hasonló vagy ellenkezcí viszonyok-

ból és okokból összehasonlítás által megfejthetk s mé-

lyebben felfoghatók. Az ország' hazai intézményeinek

egybehasonlítása más államok', kivált hasonló alakzatú

állam' közjogi intézményeivel , els tekintetre mindjárt

sokkal fontosabbnak tíínik fel , hogysem további fejte-

getést kivánna. Más államok' intézményei- s történel-

mének alapos ösmérete bizonyos pontig a saját kor-

mányféríiúi tapasztalást pótolni képes : hol azonban kü-

lönösen rizkedni kell félszeg tudástól , melly fölületes-

ségnek s annak eredménye , ha valamelly állam' alkot-

mányjoga bizonyos rendszer' támogatására , nem pedig

saját magáért adatik el, s meghamisíttatik egyoldalú
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elméleti tételek beültetéso ;1]íal a posifiv ktforrásokból

merítettek helyébe. Végre az államjogi elméletek' ös-

mérete amiyival inkább nélkülözlietetlen . mivel ténvl

áll az, hogy e bölcseimi jogi elméletek a 18-dik század

óta az em-ópai közjogi alakulásokra hatalmas befolyást

gyakoroltak. '^)

A magyar közjog' intézményeinek tudományos,

rendszeres eladása már a XVII. században meg Ion ki-

sértve; s a XVIII. században e részben nem csekély

elmenetel történt : midn nemcsak a magyar közjog'

egyes lényegesebb tárgyai s pontjai deríttettek ki mély

és széles tudományos képzettséget s \ázsgálódást tanú-

sító értekezésekben . hanem a magyar közjog' összes

rendszerét feltüntet munkák is készültek. A miüt szá-

zad' vége óta nagy számmal feltalált s közzétett régi

oklevelek nagy mértékben elsegítették az ország' köz

viszonyainak s történelmi fejldésöknek teljesebb ös-

méretét. Mindazonáltal illy kedvez irodalmi elzmé-

nyek' daczára, a magyar közjog' tudon)ányos irodalma

ujabb idkben, a közéletnek az 182%-diki országgy-

lés ótai föllendülése után is , aránylag hátramaradt , s

kivált a magyar közjog intézményei' szellemét hiven

visszatükröz összes, rendszeres eladások hiánya igen

érezhet. Minek oka nemcsak abban keresend, hogy

az irodalom inkább a kíizvetlen gyakorlati politikai élet'

szükségeinek kivánt szolgálni ; hanem igen is elösmé-

rend azon befolyás, mellyet ill}^ sajnos hátramaradás'

elidézésére az 1848-ig fennállott sajtóviszonyok a szel-

^^) A bülcselmi elem' méltánylásáról a közjog' tanulmá-

nyában, lásd fennebb az 1. §-ban a 2j jegyzetet.
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lem' tudományos mködésének is szabadabb mozgását

megbénító elleges könyvizsgálati rendszer által gya-

koroltak: mi okból az összes közjogot magokban fog-

laló munkák Magyarországban úgy , mint Erdélyben

nagyobbrészint kéziratban maradtak. ^^') Egyébiránt

a sajtó alól kikerültek' sora idrendben a következ :
^
')

Artner, de Regno Hungáriáé. Tübing 1624.

Schoedel, tlisquisitio liistorico-politica de Regno Hun-

gáriáé. Strasburg 1629; uj kiadás Behamb' jegyzeteivel ugyan-

ott 1676.

L o c h n e r , facies iuris publici Kegui Hungáriáé. Tübing.

1666; új kiadás Jouy' jegyzeteivel, Jena 1717; újra le-

nyomtatva Horváthnál, bibliotlieca iurisconsultorum Hungáriáé

H-dik kötetében. Posony 1787.

Pancratius, tractatus politico-historieo-iuridicus iuris

publici Regni Hungáriáé. Kassa 1668 ; újra lenyomtatva szinte

a fennebb idézett gyjtemény' második kötetében.

Jony, tractatus iuris publici Hungáriáé. Jena 1756.

B e c k , im*is publici Austriaci specimen II. melly a ma-

gyar közjogot foglalja magában, Bécs 1752 ; újra lenyomtatva

Benczúr' jegyzeteivel Horváthnál, bibliotlieca iurisconsultorum

Hungáriáé, IV. köt. Bécs 1790.

L a d i s 1 a u s S y r m i e n s i s (Szulyó) : status publicus

Regni Hungáriáé. Bécs 1784.

G r s s i n g , ius publicum Hungáriáé, unica complexum

2^) Illyés, és egyes közjogi tárgyakról szóló kéziratok ré-

szint a közkönyvtárakban s a nemzeti nmzeumban riztetnek,

részint magánszemélyek' s családok' birtokában léteznek ; lásd

V i r o z s i 1 , specimen VI. 23 l. m) jegyzetben.

^') A magyar közjog' rövid irodalomtörténetét adja

Schwartner, Statistik des Königsreichs Ungarn, II. kiadás.

Buda 1811. U. 9—17 I. Az írók sorozatát Lelioczky, index

scriptorum publico-politico-iuridicorum, Posony 1803. A magyar

közjog' irodalmának rövid átnézetét lásd Pau 1 e r'jog- és állam-

tud, encyclopaediájában 124 §.
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dissertatione, Halle 1786; németül (hely megnevezése nélkül)

ugyanazon évben illy czím alatt : Ungarisches allgemeines Staats-

imd Eegiments-Reclit ; a Grossingféle munka' szövege vitázó

jegyzetekkel megvan illy czimü munkában is: Animaclversiones

in ius publicum Hungáriáé a Fr. R. Grossing editum 1786. (hely

megnevezése nélkül), melly utóbb újra szétküldetett a következ

új czím alatt : Refutatio iuris publici Hungáriáé a Fr. Grossing

editi. Pest 1790.

Horváth (Ign. S.), institutiones iuris publici particu-

laris Regni Hungáriáé. Posony 1786, I. rész (töredék).

P e t r V i c h , introductio in ius publicum regni Hungá-

riáé. Bécs 1790 (töredék).

R s e n m a n n (Lakics és Urményi), ius publicum Regni

Hungáriáé. Bécs 1791; németül: Staatsrecht des Königreichs

Hungarn, ugyanott 1792; hozzá: Observationes in ius pubL R.

Hungáriáé Rosenmannianum (Olgyaytól) 1792.

Gustermann, ungerisches Staatsrecht. Bécs 1818. I.

köt. ugyanattól jogtörténelmi munka : Die Ausbildung der Ver-

fassung des Königreichs Ungarn. Bécs 1811, II köt.

Farkas, principia iuiús publici regni Hungáriáé. Zágráb

1818.

Wildner, Ungarns Verfassung, Lipcse 1843.

Beöthy (Zsigm.) , elemi magyar közjog. Pest 1846.

Miskolcy, Magyarország közjoga. Eger 1846.

Bartal (Gy. beleházi) : commentariorum ad historiam^.

status iurisque publici Hungáriáé aevi módii libri XV. Posony 1847.

III köt. Jogtörténcinii munka, mellynek kitünö tudományos be-

cse' méltánylására lásd P a u 1 e r értekezését : Bartal Gy. jog-

történeti commentárjai (Új M. Múzeum 1858., 65—91. 264

—

294 1.).

C z i r á k y (A. M. gr.), conspectus iuris publici Regni Hun-
gáriáé ad annum 1848, historicis animadversion ibus illustratus.

Bécs 1851. H köt.

V i r z s i 1 , ius publicum Regni Hungáriáé a primordiis

huius regni usque ad rccentissima tempóra ordine scientiíico de-

ductum. Buda 1854. (Az 1843-ban megíi-t munka 1850. óta

1854-ig hat kiüön spacunenhen bocsáttatott közre).
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ELS FEJEZET.

A magyar állam testrl á tálában, annak
alkotó elemeirl s közjogi természetérl-

3. §.

A magyar állam eredete. *)

A magyar közjog' végs fejleményei a múlt' vi-

szonyaiból fölmerült tényezk' eredményei. Ezen vi-

szonyok pedig szakadatlan kapcsolatban, a magyar ál-

lamtörténet' annyi kedvez s balszerencsés viszontag-

ságain át, azon politikai események során keresztül,

mellyek idnként az ország' alkotmányában s közigaz-

gatási rendszerében közbejött különböz változások'

s új alakulások' indító s dönt okai voltak — visszave-

zetnek utoljára a magyar nemzet' és állam' történelmi

els kezdetére.

*) Dissertationes historico-criticae super quibusdam vetu-

stioribus rerum ungaricarum capitibus (M a d a r a s s y t ó 1). Po-

sony 1832. Diss. I. De origine Monarcliiae Ungaricae 11—20 1.

Bartal, comni. II. könyv 1—12 §. L köt. 109—120 1.

C z i r á k y a bevezetésben YII

—

XI §. Virozsil, spec. VI.

27—30 1.

Szalay
, ^lagyarország. tört. 1. 9—21 l.

H o r V íí t h M. j Magyarország' történelme I. 25—47 1.

') A nemzet ittpoliti' ai értelemben veend, mint államal-

kotó, nem pedig néprajzi értelemben, melly a fajt tekinti.
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A magyar állam' s közjog' els kezdetét s alakító

öseszméit — mellveknek kihatását a figyelmes észlel

még a polgárisuk s kifejldött magyar államélet' ujabb-

kori mozzanatai- s intézményeiben is felösmérheti —
azon eredeti egyesülési s kódolási szerzó'désben leljük

fel. mellyrl régi írók tudósítnak. ")

Ezek szerint a magyar nemzet' s állam" eredete

röviden következleg vázolkató.

Ázsiai kun vagy skytk eredet seink, ^) kik anya-

nyelvökön magokat magyaroknak nevezték —
melly nevet maiglan megtartottak, konnan görög írók-

nál is néka máza r-oknak kivatnak, kiket azonban a gö-

rög írók többnyire turk-oknak, a frank és német íi'ók

unger-eknek, ungar-oknak, az orosz írók ugrók-
nak , neveznek — a IX-dik század' vége felé még a

kkazarok' szomszédságában , a Don és Bug folyók' tá-

jain laktak , hét nemzetségre (néptörzsre) osztva ,

*)

mindegyik saját kadvezére (vajda, ^ottio8oi) alatt; s

azon szövetségi ka])ocsesal, kogy ka valamellyik nemzet-

'^) A jogtörténelemnek érdekes feladata a magyar nemzet"

eredetével egyszersmind jogának csiráit kutatni ösi bölcsejében,

s mcgliatározni kideríthet osi jogintézményei' viszonyát a rokon-

népekéhez és olly népek' jogintézményeihez^ mellyekkel a ma-

gyar érintkezésben volt, s mellyeluiek szellemi befolyását tapasz-

talta, mieltt megkezdé új történelmi pályáját : mit az összeha-

sonlító nyelvészet', néptan' s jogtudomány' elhaladásai rendi'e

nagyobb mértékben lehetvé teendenek.

^) W e n z e 1 , eszmetöredékek a magyarok eredetérl ; Uj

:\Iagyar ]\hizeum 185"/,. 305—329. 431—457. 480—500 1.

B a r t a 1 ,
jegyzetek Szalay László' történetéhez, ugyanott

1851—52. 1—XV §.

'*) Szabó Károly, a hét magyar nemzetségi'öl, ugyanott

185 Vj. 827 8 köv. 1.
^
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séget veszedelem fenyegetné , a. többiek egyesült ervel

jári'iljanak segítségére — illy háború esetén a közös

liadak' élén valamellyik, kora , hadi erényei , ildomos-

sága által tündökl vajda állván. ^) -

Ézén szövetségi viszony változást szenvedett , mi-

dn a magyar nemzetségek, valamely okból , hihetleg

külviszonyok' befolyása alatt, Árpádot, Álmos' fiát, etel-

közi új honnkban az egész nemzet' közös és fvezérévé

és fejedelmévé választották. ^) A })olgári egyesülés' és

-'•) Konstantin (Porphyrogen.) byzanti császár a bh'o-

dalom kormányzatáról írt munkája' 38-dik fejezetében így ir

(Szabó Kár. fordítása szerint) : „S a turkok hét nemzetségbl áll-

tak, s fejedelmük («(>/ot') sem belföldi sem idegen soha nem

volt, hanem bizonyos vajdák voltak kozöttök; kik közöl els vaj-

da volt az elébb említett Lebedias. S együtt laktak a khazarok-

kal három esztendeig, szövetségeseik lévén a khazaroknak min-

den háboriijokban." Hogy seink hét nemzetségre voltak oszol-

va, egyhangúlak hirdetik hazai forrásaink is. Ezen nemzetségek'

fejeit a császár voivod néven említi, mibl azonban nem kö-

vetkezik, hogy a voivod nevet viselték volna : mit a császár maga
sem állít, mert csak azon méltóság' kifejezésére, mellyet ezen

fnökök viseltek s mellyet fejedelmi hatalomnak nem nevezhetett,

használja az eltte ösméretes szláv voivod szót, azt akarván ez

által jelölni, hogy ezen fnökök ollyanfélék, ollyan méltóságnak

voltak, mint a szláv népeknél közönségesen ösmért voivodok

(vajdák). Szabó Károly, bíborban szüL Konstantin császár'

munkái magyar történeti szempontból ismertetve, a magyar akad.

értesítben (phil. törv. és történettudományi osztály) 1860. I. 112

1. De lásd Horváth M. Magyarorsz. tört. I. 19 1. 1) jegy-

zetben.

') Béhi király' névtelen jegyzje (5. fej.) Álmost, Konstan-

tin császár pedig a már fennebb idézett lielyen Árpádot említi,

mint a magyarok' els választott fejedelmét. Árpád' etelközi fe-

jedelemmé választatása iránt Béla király' névtelen jegyzjével

Konstantin' ezen ehiadását ahgha lehet megegyeztetni ; s adatai-
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hódolás' eme szorosabb kapcsolata által meg lön vetve

a magyar nemzet' politikai létének s a magyar állam-

nak alapja. Bár ennek teljes megalapítására hiányzék

még a nemzetnek az állandó terület s a tökéletesebb

államszervezet. Hanem errl még Árpád' uralkodása

alatt a körülményeknek megfelelöleg lön gondoskodva.

Mert vezérlete alatt a magyarok nyugoti irányban vi-

selt szerencsés hadjárataikban elfoglalván a bolgárok'

földjét, s a Kárpátok, Száva, Duna és Enns közöti tá-

jakat, mellyek elbb Pannóniához s a nagy morva biro-

dalomhoz tartoztak vala, hatalom- és tehetségben gya-

rapodva, e földeken állandóan megtelepedtek ; s aztán

ügyeiket más államok' példájára tökéletesebben rendez-

vén , országuk' politikai lételét szilárdan megalapí-

tották. ')

A polgárisodás' gyorsabb haladását nem kevéssé

kat megbú'álva és más hiteles fürrásokkal egybevetve, történet-

íróink' többsége e részben Konstantin eladását követi. Mert

nemcsak liogy Konstantin császár Árpád' korához sokkal köze-

lebb élt és írt (949); s így ö könnyebben és hitelesebben lehetett

értesülve, mint a nála egy vagy két századdal késbben élt név-

telen jegyz : hanem a névtelen jegyzn kívül semmi más forrás

nem emlékezik Álmos' fvezérségérl ; sot ellenkezleg a legkü-

lönbfélébb s egjTiiástól teljesen független források a magyarok'

els vezérének Árpádot s nem Álmost hirdetik. Valaminthogy

els fejedelmeink és királyaink az oklevelekben, történetíróink-

nál s a közéletben a legrégibb idtl fogva mindig Árpád', és so-

ha nem Almos' háza- s vérébl valóknak neveztetnek. Szabó
Kár, idézett értekezésébon 118—121 L Bartal (comm. I. köt.

113 1.) a dolgot úgy próbálja összeegyeztetni, miszerint a fejode-

lemválasztógyülés Álmos' tekintélye alatt tartatott, s magát

öregségével mentvén, választatott meg fejedelemnek Árpád.

; • • ') Már Árpád alatti országrendezésre czéloz Béla királynak

névtelen jegyzje 40. lej.
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késleltették ugyan a magyaroknak Árpád és utódjai

alatt prédálás végetti gyakori ellenséges berontásai a

szomszédos vagyonosabb tartományokba, fleg Német-

országba , Itáliábn , Galliába. Míglen az elbb Merse-

burgnál , de kivált utóbb Augsburgnál szenvedett rop-

pant vereség s veszteségek után, az idközben mind er-

kölcsi, mind politikai tekintetben, zsákmányoló háborúi

folytán hanyatlásnak indiilt s politikai egységében meg-

rendült magyar nemzet, szelidebb gondolkodást váltott,

állandó lakhelyén békességesebben kezdett élni, földm-

veléshez és iparos munkákhoz jobban szokni, ^) Míg

végre Geiza herczeg, a keresztény valláshoz vonzódván,

azt nemcsak maga elfogadta, hanem szabad terjesztésére

országában is hatalmat engedett: mi által nemzetének

jövendje körül jelesen érdemesítette magát, megvet-

vén ez által nemzete' boldogabb s szerencsés jövendjé-

nek, s a polgárislt európai nemzetek"" családjába való

fölvételének els alapját. Mert fia, István, atyja' üdvös

törekvéseinek legernyedetlenebben buzgó elmozdítója

ln. Uralkodása' kezdetén némelly, kezdeményei ellen

feltámadt hatalmas nagy urakat haddal megtörvén , s

azon kor' szokásaihoz képest az apostoli szent széktl

királyi koronát, czímet és méltóságot nyervén és felölt-

vén ,
az ország' tökéletesebb rendezéséhez fogott , s a

hadi erényekkel tündökl magyar nemze'et a szelídebb

emberi mveltség' megbecsülhetetlen adományaival,

új törvényekkel, vallási s polgári intézményekkel meg-

ajándékozta: úgy hogy azon kor' szelleméhez képest

az ország' tökéletes szervezetéhez már senmii sem hiány-

zott, s Magyarország rövid idn egyenjogú állást foglalt

el az európai államok' rendszerében.

») Horváth, Magy. tört. I. 94 1.
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4. §.

A magyar államtest' politikai alkatrészei. *)

A magyar szent korona által jelölt uralom a mos-

tani tulajkonképeni (legszorosabb értelemben vett)

magyarországi területen kivül kiterjed más tartomá-

nyokra is, mellyek a magyar korona' hatósága alatt álló

*) T i 111 o n , iraago uovae Hungáriáé, repraesentans regna,

provincias, banatus, et comitatus ditionis liungarieae stb. Bécs

1762.

') A magyarországi terület különböz értelemben vétetik.

Legszélesebb értelemben e kifejezés kiterjed minden tar-

tományra, mellyhez a magyar szent koronának joga van, habár

az jelenleg nem is tartozik tényleg hatósága' alá. Egy más, szin-

te széles értelemben, ezen utóbbi tartományok' kizárásával, a

magyar államterületet az anyaország Erdéllyel és a kapcsolt ré-

szekkel, úgymint Szlavóniával és Horvátországgal együtt alkotja.

Ennél szorosabb értelemben a mao-varorszáo-i területhez az

anyaország' területén kivül még csupán ezen kapcsolt részei tar-

toztak, mint bensbb politikai egyesülés' ereje által hozzákapcsol-

tak, bár Erdélynek Magyarországgal 1848-n megersített törvény-

czikkely által eszközölt szorosabb egyesítése folytán ezen fogalom

az elöbbenivel egyértelmvé vált. Legszorosabb értelemben

pedig csak az úgynevezett anyaországi területet jelenti : mint

azon földek' s vidékek' összeségét, mellyen az Eiir<')pa" kíizép tá-

jain megtelepedett magyarok állandóan megalkoták országukat.

Ehhez idk folytán különböz czimen s különböz módon járul-

tak ama, a magyar szent korona' joga alá tartozóknak ösmért

további tartományok, mellyek közöl némellyek a történet' viszon-

tagságai folytán idegen hatalom alá kerültek ugyan ; a nélkül

azonban, hogy a magyar korona azokhozi törvényesen szerzett s

a körülményekhez képest mindig felújított jogáról valaha lemon-

dott volna.
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j ri r u 1 é k - 1 e r ü 1 e t e t képezik az a ii y a o r s z á g i te-

riilettel szemben. Sot a magyar szent koronának fenn-

tartatnak elvileg jogai olly tartoniányokra is
,
mellyek

tényleg már hosszabb id óta s jelenleg is idegen hata-

lom alatt állnak.

Maga az anyaország' területe, ") a nemzet' változó

hadi szerencséjéhez képest , változásokat szenvedett,

míglen mai határait nyertg. Jelesen a X. században

Magyarországhoz, moslani legszorosabb értelemben vett

területén s Erdélyen ^> kivül tartoztak : az Oltón inneni

Havasalföldnek is egy része ,
"*) az egykori kétvizközi

^) L. a fennebb 3 §. *) jegyzetben idézett értekezések' má-

sodikát, Dissertatio altéra : de primitivis regni Ungariae limitibus,

sive de partibus einsdem regni integrantibus. 21—29 1. Bartal

eomm. I. 121. 161 1.

^) Hogy Erdélyt a hét vezér egyike Ai-pád parancsából

meghódította, s az ugyanezen vezérnek adományoztatott, Béla

király' névtelen jegyzje beszéli a 24. fejezetben.

*) E tekintetben egyik fö bizonyság Konstantin csá-

szár, ki már idézett munkája' 40. fejezetében imígy íija le a ma-

gyarok' földjét: „Azon helyen (t. i. azon földön, a hol a magya-

rok megtelepedének) vannak némi régi emlékek : els Traján

császái'' hídja Turkia' kezdeténél (a híd' romjai Tm^nu-Sevcrin, a

régi Turris Severini mellett épült falu' közelében, Orsovától délre

mintegy két mérföldre) — aztán Belograda , három napi járó

fökhe azon liídtól, mellyben a szent nagy Konstantin császár' tor-

nya is van ; — s ismét a folyó' mentében van az úgynevezett

Sermion (a latin Sú'mium) Belogradától két napi járásra ; s eze-

ken túl a kereszteletlen nagy Morávia, meilyet a tiirkok megsem-

misítettek, s mellyen elbb Sfendiplokos uralkodott. Ezek az

Istros melletti emlékek és nevezetek. Az ezeknél fennebb esö

tájakat, ahhol van az egész Turkia' szállása, most az ott folyó vi-

zek' neveirl nevezik. S a folyók ezek : els folyó a Timesés,

második folyó a Tútés, harmadig folyó a Morésés , negyedik a
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Pannónia (Savia vag-y Interamnensis Pannónia) a Dr^-

va és Száva közt, ^) s a teng-ermelléki vidék Fiume tá-

Krisos, és ismét másik folyó a Titza". Ugyanezen állítást támo-

gatja Gellért püspök' életírója, ki arról tudósit, hogy Sz. István

király haddal legyzött bizonyos Achturaust, ki Magyarország'

némelly részeit tisztség' s igazgatás' czimén tartá kezében , s a

királytól megiagadá az engedelmességet : melly részeket az idé-

zett életíró a 10. fejezetben (Endlichernél, Monumenta Arpadiana

215 1.) így jelöl meg: „szolgál vala pedig azon férfiúnak (t. i.

Achtumnak) minden föld Keres' vizétl az erdélyi részekig , s be

Budin- és Zerenig." A fennebb említett Sz. Severin' kápolnájától

vette Szrén s a Szöréni-Bánság nevezetét. Pray, História re-

gnum Hungáriáé I. 36 1. T i m o n , imago veteris et novae Hun-

gáriáé. II. rész. 5. fej. 26 1. Azonban — mondja Szabó Károly,

fennebb (3 §. 3 jegyzetben) idézett értekezésében. 155 1. — ha-

zánk kiterjedését az al Duna felé e korban a mai Orsován és

Turnu-Severinen tul nem határozhatjuk.

5) A Konstantin császárnál, idézett munkája' 40-dik fejeze-

tében, valamint a 42-dik fejezetben mondottakból, hol ez áll : „S

a íurkok tul a Dunán laknak Morávia földjén , hanem laknak in-

nen is a Danubius és Sába folyó között ; a Danubis folyó' alsó

részeitl kezdve Distrával (a mai Silistriával) szemben Patzinákia

(t. i. a besenyk' országa) terüU" — látjuk , hogy seink a hon-

foglaláskor a Duna és Száva között fekv Szercmséget és a Dráva

és Száva közötti n}mgotibb tájakat is megszállották, s e vidéken,

részben legalább aX.száz. közepén magyarok voltak megtelepedve.

Ezt bizonyítja azon oklevél is, mellyel Sz. István a pécsi püspök-

séget alkotja s kitzi határait a Dunán tiil is a Száváig (a somo-

gyi apátság eredetijébl K o 1 1 c r , história episcopatus Quinque-

ecclesiensis I. 62 s köv. 1. P r a y , specimen hierarchiáé Hungá-

riáé I. 227 1. Fejér, cod. dipl. I. 291 1.) „ . . . negyedik (határt

állapítottuk), melly neveztetik Kwaroknak (Károk), a mint kez-

ddvén a Dunánál, végzdik a Száva folyónál. . .
" s eg^'^ezik vele

Radó Nádor' adománya, mellyet I. Endre 1057-ben Székesfejér-

várott az országgylésen megersített (szinte a somogyi apátság

eredetijébl kiadva K o 1 1 e r n é 1 I. 147, F ej é r , cod. dipl. I.
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jáig, ^') továbbá az egykori fels Pannóniának utóbb az

austriai föherczegséghez csatolt némelly vidékei a Szárhe-

gyig; söt a magyarok' uralma azontúl is egy ideig mesz-

szebb ki' erjedt nyugoton egész az Enns folyóig : ') hanem

aleehparti ütközet után uralmuk' nyugoti határai rendre

mind inkább visszanyomattak, ^) bár a Szárhegyen in-

neni részek a Lajtha vizéig megtartattak vala , míglen

azokat Aba Sámuel király III. Henrik császárral 1043-

ban kötött békéjében az országtól örökre elidegeníté. S

ujabb idben délen is a legszorosabb értelemben veit

394 1.) ö mellyben ez mondatik : „Fölkértem egyszersmind uraim',

legdicsöbb Endre király', s legjobb vezér' , Adalbert' kegyét én

Radó nádor, hogy Sz. Demeter monostoromat a Száva folyó mel-

lettj mellyet sok liadi munkával azon egész tartománnyal egye-

temben a sz. koronának helyrehoztam s ismét megszereztem,

mert ama monostor péesi Sz. Péter' megyéjében van . . .
"

: mert

ha visszaszerezte, ezen kétvizközi tartománynak a Száváig, mie-

ltt elveszett volna, Magyarországhoz kellett tartoznia.

**) Béla király' névtelen jegyzjének (57. fej.) azon adatja,

hogy Magyarország' határa Zsolt alatt nyugotról a tengerig , hol

Spalato városa vagyon , terjedett , többször e történetíró azon

helyei közé soroztatott, mellyek miatt hitelessége gyanú alá esik,

mivel olly dolgokat mondott volna el, mint a vezérek által visel-

teket, mellyek a dolgok' önnön korabeli állapotjának feleltek meg.

De lásd Bárt al, comm. I. 123 L 2) jegyzet. Horváth M.

Hagy. tört. I. 41 1. S z a 1 a y , Magy. tört. I. 179 s köv. I. Szabó
Károly, Budapesti Szemle XI. köt. 191 1.

") A bajor herczegség' tartományaiba innen való berontá-

saik' meggátlására építek vala a bajorok az Enns' balpartján

Ennsburg ersséget. B ü d i n g e r , österreichische Geschichte

I. 219 1. G i e s e b r e c h t , Geschichte der deutschen Kaiser-

zeit I. 168—174 L

^) Budi n g e r , öst. Gesch. I. 466. 471 1. G i e s e b r é c h t

I. 425 1.
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magyarországi terület' határai csak a Dráváig számít-

tattak.

Magyarország' hatalmát háború' s béke' müveiben

ieleskedö több árpádházbeli király gyarapítá , más tar-

tományoknak is részint fegyveres hódítás ,
részint szö-

vetségi szerzdések általi hozzácsatolásával. ^) Bár e

felsorolt tartományok különböz módon, az odacsatolás'

különböz szerével tartoztak az országhoz. Mert né-

mellyek úgy járultak az országhoz, mint valóságos kap-

csolt részei: miszerint ugyanazon törvényekkel éltek,

ugyanazon vagy hasonló törvénykezési és közigazgatási

rend alá estek, s a kiszabott adókat a magyar kincstár-

ba íizették, tehát Magyarországgal szorosabban ugyan-

azon politikai testté összesíílíek. Mások ellenben olly

módon kerültek a magyar korona' joga alá , hogy

megtarták saját törvényeiket s szokásaikat; hanem a

magyar királyok által rendelt vagy megersített fnö-

kök által kormányoztattak , s bizonyos évi adópénzt,

s néha háborúknál seo-édhadakat szolg-áltattak. ]\Iind-

ezekre nézve egyenként kimutatandó, melly idben, mi

módon, micsoda jogczimen jutottak a magyar korona

alá, micsoda viszontagságokon mentek át idk folytán,

s mit kell tartanunk a magyar közjog' szempontjából

Magyarországhozi mostani viszonyuk iránt.

") Lásd ezen egósz tárgyról JM a d a r a s s y' fennebb idézett

értekezései' harmadikát: Dissertatio III.de vetusta amplitudine

regni ungarici, sive de regnis et provinciis ad regnum istud per-

tinentibus, adeoque de ])artibus eidem reguo partira adnexis par-

tim subiectis. 30—203 1.

RéC3Í t > 'agyar közjog.
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5. §.

Folytatás. A drávniituli vármegvélí.9;

Hogy az úgynevezett kapcsolt-részek (partes

adnexae) közÖl a mostanság Tótország, Regnum

Slavoniae (Sclavoniae) Sclavonia, Sclavonia inferior ne-

vezete alatt érteit területrészek. ^^) vao-y is Szerem,

Veröcze. Posega vármegye, és abródi, péterváradi, gra-

diskai végvidékek, a hajdani Valkó vármegyével együtt,

az anyaországnak valóságos és elidegenít-

^"J Fej ér Gr. Croatiae et Slavoniae cuui Regno Hungá-

riáé relationes. Buda 1839.

P d h r a c z k y , Slavoniáról, mint ^lagj^arország alkot-

mányos részérl. Buda 1837.

Gyurikovits, de situ et ambitu Slavoniae et Croatiae.

Pest 1844—1847. m. rész.

B o t k a , az 184^4 országgyiüési idszakból neliány is-

meretlenebb közjogi tárgy és megrögzött balvélemény felvilágo-

sitva. Pozsony 1844.

Fundameuta, quibus ostenditiu- ti-es inferiores Slavoniae Co-

mitatus semper ad iurisdictionem Regni et Báni Slavoniae pertinu-

isse, 1790 : újra kinyomatva 1834. TAz értekezés szerzje Skerlecz,

volt zágrábi fispán, ki azt Dalmátia, Ki'oátía , Slavonia' követei'

nevében irá),

Animadversiones historico-criticae unius e croatis in disser-

tationem : De primitivis regni üngariae limitibus , sive de parti-

bus eiusdem integrantibus. Zági-áb 1833.

Lásd egyszersmind a hoi^át követek' fölterjesztését- 1835

február 28-ról az 183'/6-diki országgyiüés alatt, Gyurikovitsnál I,

44—67 lapon kivonva.
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Ii e t e ti e'n területrészét t e 1 1 é k , a vezérek korá-

ban s az els királyok idejében, már fennebb láttuk. ")

S hogy e területrészek ugyanezen jogi jellemöket azon-

túl is megtarták, a további századok' állandó gyakor-

lata tanúsítja ,
'") minek kimutatása a korábbi törvények'

értelmezésére nézve dönt. Ellenben Szlavónia' neve-

zete alatt:, -— melly, mint ujabb értelemben az ország' kap-

csolt része, adalmátiai, horvátországi és szlavóniai bán'

hatósága alátartozott,— régebben mindig a mostani Hor-

vátországnak nagyobb része (az Unna folyóig) értetett

:

mint az kitetszik számtalan adománylevél- s privilégi-

umból, hol a mostani Horvátországban fekv helységek

Slavoniában helyzetieknek mondatnak ; valamintliogy

az 1572: 7. törvényczikkben még Zágráb Szlavónia'

városának s az 1791: 59. törvényczikkben Zágráb,

Várasd , Körös vármegyék felsó' Szlavónia' megyéinek

mondatnak; és mint ez az alább felsorolandókból b-
vebben ki fog tnni.

A mostani tótországi megyék' s végvidékek' állí-

tott közjogi jellemét bizonyítják elször is okleveles ada-

tok. ''') Ugyanazt tanúsítja az is, hogy a mostani tótországi

'') Lásd az 5) jegyzetet, a 4. §-}io/.

'^) Hogy Szeréra , Veröcze s Posega megye , valamint a

három szomszéd péterváradi, bródi s gradiskai végvidék sohasem

alkotta Szlavóniát, lianem mindig ]\[agyarország' kétségtelen ki-

egészitö része volt, czáíblhatatlan adatokkal tüzetesen s terjedel-

mesen bizonyította Gyuri kovits fennebb idézett értekezésé-

ben (I. n. rész), ki már elbb 183G-ban a „Tudományos Gyüjte-

ményl)en V. fz. 36—72 1. értekezett vala ; az általa felhozottak-

hoz még némelly adatokat toldott I^ o t k a , idézett értekezésében.

'^) Az 5) jegyzetben a 4. §-hoz. telliozottak mellett külö-

nös figyelmet érdemelnek még a következk :

Sz. László' 1093-diki oklevele a pécsi püspökmegye szá-

3*
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részek a nádor' és országbíró' állandó hatóságának vol-

mára azon liatárokat ersíti meg, mellyek Sz. István' már idézett

oklevelében vannak kijelölve ; K o II c r , liist. episcopatus Quin-

queeccl. L 171 1. Fej ér, Cod. dlpl L 480 1. Úgy 11. Endrének

szinte a pécs-püspökmegyei határokat érdekl oklevele 1235-röl;

KollernéllL 86 1. Fejér, Cod. dipl. TH. 2,421 1.

m. Endre' 1 299-dik i oklevele Posega megyét világosan

megkülönbözteti Szlavóniától, nagybátyját, Albertinus Mau-

rocenus-t egész Szlavónia' bánjává s Posega megye' örökös fis-

pánjává nevezvén ki ; F ej é r , Cod. dipl. VII, 5, 547 1.

IV. Béla' 1237-diki alapítmánya Szerem vármegyének Ma-

gyarországhoz tartozását s abban sok magyar ajkú lakosnak lé-

tezését fejezi ki ; Fejér, Cod, dipl. IV, 1, 68 1.

Az ország' zászlósai és nemesei 1416-ban Szerem és Valkó

vármegyét Szlavóniától elkülönözötten nevezik, és bizonyos se-

gedelmi pénzek' összeszedésére másokat küldenek a nevezett két

magyar megyébe, másokat Szlavóniába. Fejér, Cod. dipl. X,

8, 564 1.

Mária királyné' Gara Miklós nádornak és fiának adott ki-

váltságlevelében Posega vármegyét Dalmát-, Horvát- és Tótor-

szágtól tiszta értelm szavakkal megkülönbözteti : Fejér, Cod.

dipl. X, 3, 316 1.

Zsigmond királynak Visegrádon, Orbán ünnepét megelz
napon, 1424-ben kelt oklevele, mellynek erejével a királyné ellá-

tásáról gondoskodott, Posega és Veröcze vánnegyét a legvilágo-

sabban elkülönzi Szlavóniától ; B o tk a értekezésében 69 1. Egész

szövege, a császári levéltárból lemásolva, Széehény' oklevélgyj-

teményében, IV. kötet í^a•étben, a nemzeti múzeum' kéziratai

között,

Zsigmond 1427-ben Gara Jánosnak, a megöletett nádor'

fiának, htlenség bnébe esett Mikolai Mihály' minden jószágát

adományozván, igen sok magyar nev és kétségen kivül magyar

lakosokkal népesített Valkó-megyei helységet nevez meg, s eze-

ket Magyarország' határain bell fekvknek mondja; Fejér,

Cod. dipl. X, 6, 860 1.
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tak alávetve *^) ; az itteni vármegyék magyar ország-

gylésre különös királyi levelek által hivattak meg , a

A pécsi püspök mir.t kincstárnok által 1494- s 1495-re a

királyi jövedelmekfell készített számadásokban (kiadta E n g e 1,

Gesch. d. img. Reiches u. seiner Nebenlánder L) Posega várme-

gye' adója a többi magyar megyék' adóival együtt vetetik szám-

ba, Szlavónia' adójától elkülönözve. A magyar megyék s velk
Posega portánként egy forintra rovattak, a szlavóniai megyék pe-

dig csak félforintra. (Veröcze vármegyének ez idben a szlavó-

niai bánsághozi soroltatása iránt 1. G y u r i k o v i t s' megjegy-

zését id. h. U. 21 1.)

11. Lengyel László' parancsa Valkó vármegyéhez 1514-ben,

Valkó-megye' nemeseinek Dózsa' pórhada elleni fikelését ren-

deli, nem a szlavóniai bán', hanem a nádor' zászlója alatt.

Ide tartozik az is, hogy Veröcze, Posega, Valkó s Szerem

vármegye' nevezésénél az oklevelekben sohasem csatoltatik oda

azon záradék, ,^iii Slavonia''^, mint a szlavóniai Vai-asd, Körös és

Zágráb megyéknél, hanem csak magokban állva említtetnek,

mint más magyar vármegyék.

Söt léteznek oklevelek, mellyek tanúsítják, hogy a kérdé-

ses vármegyék a mohácsi vész után is a magyar megyék' sorá-

ban foglaltak helyet. így Zárai Jeromos , I. Ferdinánd' követe a

szultánnál, születésére nézve dalmát és Fiúménak egykori kapi-

tánya, 1533. febr. 11-röl Konstantinápolyból Batthány Fer. bán-

hoz, és Pekry Lajos-, a drávántuli magyar föld' kapitányához dal-

mát tájnyelven írt levdlében Posegát Szlavóniától megkülönböz-

teti
; G é V a y , Urkunden u. Actenstücke zur Geschichte der

Verháítnissc zwischen Oesterreich, Ungern u. der Pforte im XVL
u, X\1L Jahrhuudcrte, Bécs 1838, IIL füz. 74 1. János király

Batthány Orbánhoz 1536. jid. 13-ról írt levelében szinte világos

szavakkal megkülönbíizteti Posegát Szlavóniától, G é v a y , VIL
füz. 116. ]Maga Ferdinánd királyi helytartó Thurzó Elekhez

1536. ukt. 17-röl, és ugyanakkora szultánhoz bocsátott levelei-

ben ugyanazon megkülönböztetéssel él, G é v a y , VII. füzet

140. 142 1.

^*) E czélból Gym-ikovitsnál (id. értekezés II, 25—27 I.)
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szerint mint a többi magyar vármeg-yék, s az országgy-

lési végzeményekben a többi vármegyék közt vegyesen

fordulnak elo *^); és különben is több törvényczikkcly e

vármegyéket világosan a magyar vármegyék közé szá-

mítják, s határaikat Szlavónia- és Horvátországtól meg-

különböztetik ^'')
; de nem csekély nyomatékkal birnak

13 okleveles adat közöltetik ; 1. egyszersmind Fejé r' id. érte-

kezését 64—72 1.

'5) P. 0. 1447-bcn Vercze vármegye' követjei a budai or-

szággylésre Beregli és Gyr vármegye között , ennek utána a

posegai és szerémi követek ; a valkóiak Abauj és Ungvármegye

között említtetnek ; ellenben a szlavóniai követek külön fordulnak

el minden magyar vármegye' követjei után, Kovachich,
vestigia Comitiorum 267 s köv. 1.

^^) Nevezetesebbek : a magyarországi vármegyéknek Zsig-

mond kii'ály alatt 1433-ban készített lajstromában, mellyre az

1435-diki végzeményben, s 1471 : l-ben történik hivatkozás, 61

várraegye fordul elö, ezek között 3-dik helyen Posega, 4. Valkó,

9. Veröcze. 14. Szerem. 1445 : 22 „kivévén az erdélyi s tótor-

szági részek', valamint Posega s Veröcze vármegye' régi szoká-

sait" (K V a c h i c h , Sylloge decretor. I, 94 1.) ; 1478 : 7, hol

Magyarország' azon megyéi' sorába, mellyek törvénykezés' és

közgylések' tartásától öt évre fölmentetnek, Posega, Valkó és

Szerémmegye is névszeri nt bennfoglaltatik ; 1498: 16, melly

Magyarország' alsó részén 11 vármegyét nevez, ezek között Po-

segát, Valkót és Szeremet ; az 1505-diki végzeményben Posega,

Valkó, Orbászmegye Magyarország' azon 53 vármegyéje között

említtetik, mellyek követjeik által az országgylésen képviselve

voltak (K o V a c h i c h , Suppl. ad Vest. Comit. II, 332 s köv. 1.);

az 1518-diki tolnai országgylés' végzeményének 1. czikkelye

Posegát és Valkót csak úgy megkülönbözteti Szlavóniától, mint

Karínthia- vagy Dalmátiától (Kovachich, Vestigia comit.

466 1.) ; az 1525-diki rákosi országgylés 41. s 42. czikkelye

(Kovachich, Sylloge decr. I, 364 1.) szinte világos bizonysá-

ga, hogy Posega, Valkó, s Szerem vármegye Magyarország' kiegé-

szít alsó részeihez tartozott.
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e részben ama tekintélyes államférfiak, tisztviselk és írók

aXV.XVI. s XVII. századból, kik a kérdéses vármegyéket,

koruk' meggyzdése s tudalma szerint, a magyar me-

gyék közé sorozzák; igy Verbczy, a magyar vár-

megyéket betrendben elszámlálván, ezek között a

szóban forgó négy vármegyét is említi, s külön a szla-

vóniai három vármegyét; ezen lajstrom a magyar tör-

vénytárnak már 1584-diki Mossóczy-féle kiadásába, s

így a késbbiekbe is fölvétetett: nyilvános bizonysá-

gául, hogy az hitelesnek s az igazsággal egybehangzó-

nak tartatott. ") Magyarország' eme kiegészít részei

^*) Illy különös fig\'elmet érdeml
, író még: Broderits

István, clöbb szerémi, aztán váczi püspök, és ü. Lajos király'

kanczellárja, ki, mint maga vallja, vSzlavóniában született, s ezen

viszonyainál fogva az ország' alsó részeit jól ösmérte, s ki a mo-

hácsi vészrl írt munkájában Valkó, Posega és Szerem megyét

Szlavóniától tisztán és határozottan megkülönbözteti. I s t v á n f-

fy Miklós, ki Zágráb és Várasd vármegyében birt, lakott, smind

ezen tapasztalásnál, mind viselt fhivatalaináh de leginkább jeles

tudományánál fogva egész bizodalmat és hitelességet érdemel?

Valkót s Posegát nem egy helyen számítja Magyarországhoz, st
Xni. könyvében az 1537-diki török berohauást rajzolván, vilá-

gosan említi, hogy Garavics hegye választja el Posegát Szlavó-

niától. Az 1550: 11 t. c. által Verbczy' Hármaskönyvének átvizs-

gálására kirendelt országos küldöttségnek, mellynek fö tagjai s

elnökei Gregoriancz Pál zágrábi püspök s Ujlaky Ferencz gyri

püspök és kir. helytartó voltak, ^^Quadripartitum opus iuris con-

suetudínarii Kegni Hungáriáé''^ czímü s 1552-ben I. Ferdinánd-

nak ajánlt munkálatában Magyarország' vármegyéinek egy név-

sora találtatik, melly annak a pécsi püspöki könyvtárban létez

kéziratában olvasható, s hol ez áll : „Virágzó Magyarország' vár-

megyéinek' nevei : Szerem, Valkó, Posega, Veröcze, stb. . . Tót-

ország' vármegyéi : Krös, Zágráb, Várasd. F a u s t u s Verán-
tius Csanádi püspök diplomatariuma' elején Magyar-, Tót-, Hor-

vát- s Dalmátországot rajzolván, írja : „]\[\gyarország fels vár-
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mondott jcllemöket a mohácsi vész után is a XVT. s

XVII. század folyama alatt megtartották , mint ez a

felsorolt adatokból kiderül; és a török ig-a alóli felsza-

badíttatásuk , visszaszereztetósök s visszacsatoltatásuk

után sem változtatták meg, mint az alább lesz bizo-

nyítva.

6. §. ^
Folytatás. A részek. Szlavónia.

Azonképen az igazi régi Szlavónia, vagy is a

mostani polgári Horvátországot alkotó három :

Várasd, Körös, Zágráb megye, a szentgyörgyi és körösi

végvidéki ezredek' területével, s a Száván ti azon föl-

dekkel, mellyek Zágráb vármegyének szávántuli ré-

szeit s a két végvidéki báni ezred' területét képezik , söt

a mai Bosnyákországnak a Száva , Unna , Verbász fo-

lyók közötti részeivel (mellyek mostanság az úgyneve-

zett török Kroátiához számíttatnak)
, Magyarországnak

nem külön tartományát, hanem valóságos kiegészitö ré-

szét alkotta , s Horvátországnak csak a XVI. s XVII.

megyéi : Szepes, stb. . . ugyanannak alsó vármegyéi : Valkó, Po-

sega, Szeréra, Veröcze, Bodrog, stb. . . Szlavónia' vármegyéi

:

Zágr.áb, Várasd, Körös." Zrínyi Miklós bán Pet Ger-
gely neve alatt irt „Rövid magyar krónika" ezimü könyvében,

melly lG60-ban Bécsben nyomatott, így szól : „Magyarországi

vármegyéknek neveik és számaik : 1. Szerem. 2. Valkó. 3. Pose-

ga. 4. Veröcze. 5. Tolna. 6. Baranya, stb. Tótországi vármegyék-

nek neveik 1. Várasd. 2. Zágráb. 3. Körös." Többeket s bveb-
ben 1. G y u r i k v i t s' idézett munkájában U, 28—40 1.
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századbeli névcserélés folytán neveztetett el. ') Ezen

egész Szlavónia már a 9-(ük század végén, a magyarok'

lionszerzésekor, Árpád gyzedelmes fegyvere által meg-

liódíttatott ; s a megalkotott magyar államnak a vezérek'

korában ngy , mint a régibb királyok alatt kiegészít

alkatrészét képezte, ^) és az ország többi testével együtt

vármegyékre osztatott fel: miokból Szlavónia' neve,

mellyliez királyságbeli emlék nem volt kötve, a magyar

királyok' czimei közé századokon át föl sem vétetett,

Szlavónia ország' nevével nem jelöltetett , hanem régi

') G y u r i k V i t s , de situ et ambttu Slavoniae et Croa-

tiae, czímü, már többször idézett értekezésének Ill-dik részében

ezt oklevelekbl, törvényeinkbl s hitelt érdeml egykorú írókból

merített adatokkal bven bizonyítja. Lásd egyszersmind Botka'
idéz'3tt értekezését 7. 8. 29—35 1. P o d h a r a c z k y , Slavoniáról.

^) Gyurikovits, id. h. III, 12—34 1. E föld a rómaiak alatt

Pannoniának Savia vagy latercimnensis nevezete alatt ösméretcs

részéhez tartozott, (1. Horváth Ist. A szlavínokról 22. §. 120

—123 1.), hol a 6. században szlavín nevezet szláv néptörzs te-

lepedék meg
;

gr. Teleki Df)m. Eg}'néhány hazai utazások,

Tót- és Horváthország leírásával. Pest 1796. — Hogy Szlavónia

Sz. István király' korában Magyarországhoz tartozott, bizonyítja

az, hogy Imre fiát Szlavónia herczegének tette, minek tanúbi-

zonysága a zágrábi egyház régi hagyományában foglaltatik, ].

K e r eh e 1 i c h , notitiae praeUm. de Rcgno Slavoniae, Croatiae,

Dalmatiae. Period. III. §. 3. 103. 1. Bizonyítja továbbá Sz. István-

nak egy 101 9-diki oklevele. Fejér, Cod. dipL I, 304 L vala-

mint a Fejérnél, Croatiae et Slavoniae cum R. Ilung. nexus,

LXX. szám alatt lenyomtatott oklevél, s a Cod. dipl. II. 466 1

találtató oklevél, hol a szent király' goriczai jobbágyainak iiai

endittctnek (K e r e h e 1 i c h szerint, id. helyen, azon részeklx'n

a szent király' neve alatt Sz. István értendí), Goricza pedig Tur-

mezn maiglan létezik). Hogy I. Endre' korában Szlavónia ismét

egész kiterjedésében a magyar király' hatalma alatt állt, 1. K e r-

c h e 1 i c h , id. helyen 105 1.



— 42 —

királyaink' okleveleiben ,^partes sclavicae , terra Sclavo-

niae, terra hanatiis, ducatus Sclavoniae" nevezetek alatt

értetdött. Az els magyar király', István' idejében már

Imre fia által , valamint ut/)bbi ár])ádliázbeli királyok

alatt még többször , a királyfiak vagy királyi vérbl

származott más berezegek által lierczegség neve alatt

kormányoztatott ''')

;
máskor bánok által, kiknek méltó-

sága eleve a horvát- és dalmátországi báni méltóságtól

különböz volt ; utóbb , midn ezeknek fénye a velen-

czeiek foglalásai' következtében lehanyatlék, mind aka-

rom báni méltóság egy személyben egyesíttetett. Szla-

vóniát ország' nevezetével Zsigmond idejében kezdték

jelölni, a nélkül azonban, liogy a királyi czimek közé fölvé-

tetett volna, mivel mint rész, az egész', t. i. Magyarország'

neve alatt értetdött: valaminthogy a magyarországi

vármegyéknek Zsigmond alatt a külellenség elleni hon-

védelem' alakja végett szerkesztett lajstromában ^) a

szlavóniai vármegyék a magyar vármegyékkel együtt

vegyesen számláltatnak el illy sorban: 1. Zágráb. 2-

Várasd. 3. Posega. 4. Valkó. 5. Bodrogh. 6. Tolna. 7.

Szála. 8. Körös, stb. S csak II. Lengyel László alatt ka-

pott mint ország külön czímert , és vétetett föl neve az

1492-diki országgylési végzeményben a királyi felség'

3) Késbbi korból ezen berezegi méltóságnak még csak

egyetlen példáját találjuk I. Lajos alatt, kinek testvére István

Szlavónia' herezege volt ; mert ennek halála után Lajos arra for

dította gondját, hogy Szlavóniát a többi Magyarországgal egyen-

l rendbe hozza.

^) Lásd Gyurikovitsnál id. h. I, 68 1. Az királyi

eltérjesztvény alakjában minden vármegyével közöltetett, s hi-

vatkozás történik rá az 1435 diki, valamint Mátyás' 3- s 7-dik

végzeményében.
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többi czimei közé, ^) : bár folyton megmarada, mint az

ország' kiegészít része ^) a magyarjog', a magyar hon-

^) U. Lengyel László király fölvette a szlavóniai királyi

czímet, hogy ez által kifejezze felsségét Korvin János fölött, ki-

nek Szlavóniát mint herczegséget át vala kénytelen engedni,

Engel, Gesch. des ungarischen Reichs und seiner Nebenlán-

der. Halle, 1798, 11. Bár oklevelekben már I. Mátyás elkezdé

Szlavónia nevét néha a királyi czímek közé igtatni, de nem az

országgylési végzeményekben. Szlavónia czímere iránt 1. P a 1-

m a , specimen Herald. Hung. 59—62 1.

^) Hogy Szlavónia a fennebb vett értelem- s terjedelemben

továbbra is, egész a mohácsi vész' napjáig állandóan az ország'

kiegészít tartományát képezte, bizonyítják a többi között fleg

a következ okleveles adatok :

Egy 1184-beli oklevél, Fejér, Cod. lipl. H, 217 1. Lnre

kir, oklevele 1200-ból, megersítene Miksa áltab G y úrik ovit s-

nál Hl, 36 k n. Endrének 1218-beli kiváltságlevele, F ej ér-

nél, Cod. dipl. IH, 1, 245 1. István bán' 1259-diki oklevele, Fe-

jér, cod. dipl. HL 1, 245 1. István bán' 1259-dilvi oklevele.

Fejérnél, Croat. et Slav. nex. VHI. szám alatt. IV Béla' kivált-

ságlevele a zágrábi polgárok' részére , Fejér, Cod. dipl. IV, 3,

396 l V. István' 1272-diki oklevele, Fejér, Cod. dipl. V'

1, 192 1. István' szlavóniai bán' oklevele 1352-rl, Fej ér, Cod.

dipl. IX, 6,56 1. Zsigmond' oklevele 1398-ról, Fejér, Cod.

dipl. X, 2, 546 1. 1421-rl, ugyanott X, 6, 1081 1. Acsászmai káp-

talan által 1438-ban kibocsátott okirat, Fejér, Cod. dipL XI,

168 1. I. Lengyel Lászlónak 1441-diki oldcvele, '^'udományos

gyjtemény 1836, V. füz. 62—64 1, V. László' oklevele 1457-rl,

Fejérnél, Croat. et Slav. nex. XVH. szám alatt, Mátyás kir.

1463-ról kiadott beigtatási parancsa, idézve G y n r i k o v i t s -

nálIII, 44k ugyanannak 1474-diki oklevele, Fejér, Croat.

et Slav. nex. L. szám alatt. Ugyanannak 1489-diki oklevele,

ugyanott XLTII. sz alatt. Az 1490-ben az ország' rendel s Kor-

vin János közötti békeszerzdés, K o v a c h i c h , Suppl. ad ve-

stigia comit. II, 274 1. A pécsi püspök mint kir. kincstárnok ál-

tal a kir. jövedelmekrl készített lajstrom 149V5-rl, Engel-
nél, Gesch. d. ungar. Reichs u. seiner Nebenlánder I, 37 1.
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védelmi rendszer', a mag-yar törvényhozás' közösségében

;

s a magyarországi egyházi, törvénykezési s közigazgatási

11. Lajos' oklevele 1517-röl, Fejeméi, Croat. ct Slav. nexus

XXX. szám alatt. Az 1525-cliki rákosi törvényczikkelyékben a

42-dik a törvényes értelemben vett Szlavóniát megkülönbözteti

a 41-dikbcn említett Posega, Szerem, Veröcze s Valkó várme-

gyétl. Többeket s bvebben 1. G y u r í k o v i t s n á I , III, 35

—47. 1.

Mindezen adatok' bizonyító ereje szerfölött öregbedik s

megdönthetetlenné válik az által, hogy a szlavóniai nemesség

rendszerint Krösön vagy Zágrábban vagy Dombrón, de mindig

Szlavónia' keblében, a horvátországi nemesség pedig hol Tinin-

ben, hol Czettinben, de mindig Horvátország' keblében tartotta

külön gyléseit. Jelesen, midn a mohácsi vész s Lajos király'

halála után Magyarország kétfelé szakadt, a szlavóniai rendek

Dombrón tartott gyülésökben királyul Zápolyát választották,

holott a horvát nemesség Czetinben tartott gylésében Ausztria

fherczegét Ferdinándot kiáltotta ki magyar királynak ; 1. Habs-

burgisches Archív, 11. füz. 28 és 29 szám alatt ; s magok a horvát

rendek czettini gyülésökben a fennebbi értelemben vett Szlavóniát

megkülönböztetik Horvátországtól, Ferdinándhoz küldött köve-

teik utasításában, Habsbm-g. Archiv, 33. szám alatt. Ez idben a

szávántuli részek, mellyek most a két báni végvidéki ezredet

képezik, Szlavóniától elválván, (Magyarország' felháborodott ál-

lapotja közben), Horvátországhoz csatlakoztak (E n g e 1 , Gesch.

des ungr. Reiches u. seiner Nebenlánder, II.), de Zágráb várme-

gyének kétvízközi része Várasd- és Körössel Szlavónia neve

alatt az egyesülésben megmaradt. Ezt bizonyítja a többi között

egy 1547-en kiadott királyi adománylevél Fej érnél, Croat. et

Slav. nex. XXXIV. sz. alatt, valamint ugyanott a XXXH és

XXXIIL sz. alatti oklevelek, s az 1542: 43, 7. §-a ; 1552: 12,

2. §. 1559: 48; 1563: 60; 1567: 44, 2. §. 1569; 42, 6. §. az

1572 : 7 ; 1575 : 5, 15 ; 1596: 45 ; 1597 : 16. Fölemlítend még
I. Ferdinánd' utasítása a végvidékek' megvizsgálására kiküldött

biztosokhoz 1563-ból, Gyurikovitsnál Hl, 52 1. Ugyanannak
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szervezethez nemcsak teljesen hasonló , hanem ennek

összeségébe beillesztett egyházi , bírósági s közigazga-

1561-cliki oklevele, közzétéve Podhraczky által, Tudom.

Gyttjt 1838, XL fz. 87--í^9 1. 15G4 Leli oklevele, Gyiiriko-

V i t s n á 1 m, 53 1. A szlavóniai rendek által zágrábi gylésük-

bl 1573-ban január 4. kiadott bizonyítvány, ugyanott 54 1. A
magyarországi rendek fölterjesztése 1597. mart. 6. Gyuriko-
vitsnáim, 55 1. valamiui Broderich', Liszthi', Forgách', bi-

zoiiyságai, G y u r i k o v i t s n á 1 III, 54—56 1. A Verböczy'

Hármaskönyve' átA^zsgálására 1550-ben kiküldött orsz, bizott-

mány Qxiadripartitum neve alatt ösméretes munkálatában, vala-

mint a magyar törvénytárhoz csatolt vármegyék' lajstroma, s

F a u s t u s Ve r a n t i u s diplomatoriumában szlavóniai megyé-

kül sorolja fel Zágrábot, Varasdot, s Köröst. Ezért úja Z e 1 n i-

czy ]\Iiklós zágrábi püspök Varasdi'ól 1599. máj. 6. kelt levelé-

ben : „ , . . egyéb Sclavonia, egyéb Kroátia. . . . bogy Zágráb

Sclavoniában fekszik, senki sem kétli. . . . tudom, bogy fels

Sclavonia' eme része Ki'oátiának vétetik, de a köznép véleménye

s tévedése senkinek jogát ki nem forgatja ;" Fejérnél, Croat.

et Slav. nexus LXII. sz. alatt.

A XVn. századból szinte számos bizonyítékok léteznek,

mellyek közöl különösebb figyelmet érdemelnek a következk :

1622: 13, 2- §. 1630: 45^1647: 49; 1655:30, 7. §. 1662:

38, az ország' rendéinek fölterjesztése a sérelmek ügyében 1625.

nov. 8. a 30. pontban, 1649-bl a 29. pontban, 1681. sept. 7-rl

a 8. pontban ; I. Lipót' oldevele 1688-ból P o d h a r a c z k y n á 1

,

Slavoniáról, 62—64 1. Gr. Erdödy Miklós és Gr. Battliány

Ádám bán' nyilatkozatai 1686-, 1699-, 1700-ból, Gyuriko-
V i t s n á 1 m, 63 s köv. 1. ; a többi felsorolt adatokat is még má-

sokkal 1. Gy uriko vi t snál III, 58—65 L

St a XVIII. századból sem hiányzanak hiteles adatok,

mellyek Zágráb, Várasd s Krös vármegyét Szlavóniához, nem

pedig Horvátországhoz számítják. így I. Lipót' oklevele 1703,

jul. 10-rl az Unna, Száva s Kulpa közötti vidékek' s szélek' visz-

szakeblezése iránt, idézve Gy u r i k o v i t s n á l lU, 65 1. I. Jó-

zsef ' oklevele 1708. april 20-ról (Po dh ar a c z ky n á l, Sla-
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tási szervezet' élvezetében, az adóviselés' egyenlcí módja

s nemei mellett. ')

vóniáról. 64—66 1.) ; s magok a dalmát-, honját- és tótországi

rendek 1708. jun. 25-i'öli sérelmi fülterjesztvényökben Körös vár-

megyét tisztán Szlavóniához számítják. Felhozható még e tekin-

tetben a sérelmek' s kérelmek' tárgyában kirendelt országos kül-

döttség' elöterjesztvénye 1764. oct. 23-ról (G y u r i k o v i t s n á 1

III, 69 1.), és különösen dönt oksúlyúl az 1791 : 59, melly így

szól : „ . . . Horvátországnak s fels Szlavónia három megyéjé-

nek, úgymint Zágráb, Krös és Várasd vármegyének adója' min-

dig a magyar országgylésen tárgyaltassék ;" valaminthogy a

magyar országgylésnek a császmai káptalan ügyében 1802.

sept. 27-dikén kelt fölterjesztvénye a császmai káptalant Szlavó-

niában helyzetinek mondja. (Az 1802-diki országgylési iromá-

nyok között 199 1.) Szörényi László, szerémi püspök is „Vin-

diciae Syrmienses" czímü munkájában (1747) 51 1. Zágráb vár-

megyét megkülönbözteti Horvátországtól, mellyel délrl hatá-

rosnak állítja. S Tinion 1763-ban Idjött „Imago novae Hun-

gáriáé" czímü munkájában Szlavóniát Zágráb, Krös és Várasd

meg}^ébl állónak mondja.

') Szlavónia mimicipalis jogai és statútum-hozatali jogozata

úgy nem ellenkeznek a magyar jog' közösségével, valamint az

ország' egyes törvényhatóságainak létez külön municipalis jogai,

s az ország' minden törvényhatóságával közös statútum-hozatali

jogozat, Hk. III, 3. Valamint nem ellenkezik a magyar törvény-

hozás' közösségével külön tartománygyiüése, melly ujabb id-

ben diaetának neveztetett, 1. B o t k a id. értekezését 48—62 1. és

Gyurikovits Hl, 95 s köv. 1. Hogy pedig mostanság a szla-

vóniai (mostani horvátországi) vármegyék' képviseleti alakja a

magyar országgylésen a magyar vármegyékétl különböz : arra

nézve megjegyzend, hogy régebben azon megyék is a magyar
országgytüésre külön-külön küldöttek követeket. Meg-vannak a

zágrábi országos levéltárban Mátyás kh'álynak az 14G4-diki po-

zson^T és 1473-diki budai országgytüésre Krös vármegyét meg-

hívó kh'ályi levelei (K o v a c h i c h , Vestigia Comit. 377. 393 1.) ;

s ide tartoznak azon adatok, mellyeket Gyurkovits e
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A XVI. század' folyama alatt, midn a törökök

mind tovább terjesztek hatalmuk' határait, a horvátok

nagyobb számmal költöztek át Horvátország' vidékeirl

Szlavóniába, s Magyarország', st az austriai tartomá-

nyok' egyes részeibe ^) : mivel egybefügg a Szlavónia

nevezetnek a horvát nevet visel s horvát nyelvet be-

szél nép' nyelvén fölcserélése s átváltozása : Horvátor-

szágra; melly keletkez szokás a XYH. század' közepe

óta némileg a törvények- és oklevelekbe is át kezdett

hatni ; míglen a jelen században átalánossá vált. Még

K e r c h e 1 i c h így ír ^) fels Szlavóniáról : „fennebb

már említk, hogy azt ma Kroátiának tartják , a szent

korona' s ezen apostoli ország' jogai legnagyobb rövid-

régére (a mint az a fennebb eladottakból, s annyi ki-

rályi oklevél- és leiratból kitetszik). Miután tehát csak

két törvényczikkelyben, '") a fogalmazó' tévedése vagy

tudatlansága folytán neveztetik Kroátiának, a többiben

mind Szlavóniának: én e vidéket annyi országgyidési

tárgyra vonatkozó értekezésében (Századunk, 1842. 70 sz.) és

De situ et ambitu Slav. et Croatiae III, 99. 130—138 1. közzé-

tett, s mellyekböl világos, bogy még az 1603. 1604. 1622. 1630.

1634. 1637. 1646. 168 1-diki magyar országgylésen Zágráb, Vá-

rasd és Körös vármegyét külön követek képviselték (lásd p. o.

az 1603-diki országgytüés névsorát Gy ur ik o vi t s n ál III.

138 1.). S szemclött tartandó, bogy a bán' külön jogbatósága

mellett a magyar országbíró legfbb bíróságilag a maga törvé-

nyes befolyását gyakorolta ; eiTe, valamint a honvédelmi rend-

szerre s az adóviselésre vonatkozólag lásd B o t k a id. értekezé-

nét 32 s köv. 1. Gyuriko vits, III, 100 1.

«) GyurikovitsIU, 11,89—91. 109—115 1.

•') Notitiae prael. de Regn. Dalm. Croat. et Slav. 407 1.

^") A két törvényczikkcly, mellyre Kerchelich vonatkozik

a^ 1723: 17, 6.§. és 1751: 26.
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törvényczikkely' hitelességénél, valamint királyi okleve-

lek' tekintélyénél fogva Kroátiától megkülönböztetem.

Szeretném tudni, ha ez a Felso-Szlavónia : Kroátia , mi-

kép lesznek alkalmazhatók Szlavónia részére kiadott

annyi királyok' oklevelei ? mikép magyarázhatók ama

régi törvényczikkelyek , mellyek a Szlavónia és Styria

közötti határok kitisztázásáról szólnak , ha ez a felsó'

Szlavónia Kroátia ?" Es ezen változtatás okát B o m -

bárdi '0 imígy fejtegeti: „A XVIII. század kezdete

körül némelly földírók felosztása szerint Szlavóniának

nem csekély része, ugyanis Zágráb , Várasd , Körös, te-

hát három vármegye, Kroátiába kebel ezettnek látszik.

.... A határok eme jelölt megszorítását nem egyebün-

nen eredettnek sejtjük, mint hogy a törökök által tete-

mesebb részétl megfosztott Kroátia, régi uralma- s

dicsségéhez ragaszkodva, nevét a szomszéd vidékre (t.

i. Szlavóniára) kiterjesztette. Hanem a tudósabbaknak,

még a horvátoknak is, most is inkább tetszik Szlavónia'

régi felosztása; s szivesen ahlioz számítják a fennebb

említett három vármegyét."

Felosztatott régebben Szlavónia felsre és alsóra.

De nem azon értelemben, mintha alsó Szlavónia, a

Dráva' torkolatától a Duna' és Száva' összefolyásáig ter-

jedve, a ma úgynevezett tótországi megyéket foglalta

volna magában '"). Hanem alsó Szlavónia magában
foglalta eredetileg a mai Bosnyákországnak az Unná-
tól a Verbász folyóig terjed részeit (mellyek ma török

Horvátország nevezete alatt értetdnek) ; továbbá né-

'') Topographica R. Hung-ariae, 1718, 2311. Lásd En gélt
is, Gesch. d. ungar. Reiclis- u. seiner Nebenlilnder, 11.

*2) E tévedést K e r c h e 1 i c h- és E n g e 1 n é 1 is találjuk.
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melly Unna és Kulpa közötti részeket , mellyek ma a

két báni végvidéki ezred* területéhez tartoznak: ezen

nevezet alá foglaltatott továbbá Zágráb vármegye' Szá-

ván inneni azon része , melly a gradiskai végvidéki ez-

red' széle felé a Száva' és Lónya" vizei között fekszik;

végre Körös vármegyének azon alsó vidéke , mellyet

egy ideig a grátzi kamara s varasdi geueralatus bii*t

vala, vagy is a szentgyörgyi és kö'rösi ezredeknek Po-

segával határos részei azIUova ésCsaszma folyók táján '^)-

Egyébiránt ezen felosztás politikai jelentsséggel nem

birt. Szlavóniának földiratában ügy, mint poHtikai

ügyeiben nevezetes változást idéztek elö a török hábo-

rúk. A törökök Szlavónia- s Kroátiának tetemes részeit

elfoglalák; s bár 1688- és 1689-ben megveretve, Hor-

vátországból s majd egész Bosnyákországból kiszorítva,

Szlavónia' szávántuli részeit is a Kulpa, Drina s Unna,

valamint az Unna és Verbász között fegyvereik' hatalma

alól kibocsátni kényteleníttettek, mindazonáltal Szla-

vónia' régi állapotja helyre nem állott. Mert a karloviczi

s utóbbi békekötések által Bosnyákországgal együtt

Szlavónia- és Kroátiának is tetemes része, az Unna és

Verbász között, a törököknek hagyatott '"^)
; a végvidé-

kek' felállítása által pedig polgári Szlavóniának nem-

csak kiterjedése tetemes megszorítást, hanem felosztása

s egész közigazgatási rendszere nevezetes változást

szenvedett.

í^) G y u r i k v i 1 9 , m, 71 s köv. 1. vesd ö : I, 34—38.

66. n, 58. 62—65 1.

^^) Lásd S c h i m e k
,
politische Geschichte der Königrei-

che Bosnien und Ráma 1787; 302—367.391—393.418—4231

Récil ; Majv ar köijog.
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7. §.

Folylíilás. A részek. Ilorválorszá^ és Dalmátia. *)

Horvátországot, Sz. László király csatolta

elször vagy inkább csatolta vissza Magyarországhoz ')•

*) J o a n n e s L u c i u s , de regno Dalmatiae et Croatiae

librl sex. Schwandtnernél , Scriptores rerutn liung. a IIT-dik kö-

tetben, és külön kiadás Bécs 1758.

F r e s n e (du Cauge) Illyricum vetns et nóvum. Posony

1746.

F a r 1 a t i , Illyricum sacrum. Velencze 1 751—1775. V köt'

Kerchelich, de regno Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae

notitiae praeliminares. Zágráb 17 . .

^) A magyarok a lionszerzéskor nemcsak a, Panyionia Savia

neve alatti tartományt, mellyet azon idben még senki Kroátiának

nem nevezett, elfoglalták : hanem a Kulpa vize s a dalmát tengeri

városok közötti tartományt, a valóságos Kroátiát is meghódolta-

lak — legalább e tartomány' nagyobb részét : bár a meghódított

tartomány a szoros értelemben vett magyar birodalom határain

kivül, s valószinüleg saját fejedelmei alatt maradt , kik a magya-

rokhoz olly viszonyban állhattak, minben állottak eldeik a ke-

leti s nyugoti birodalomhoz — adófizetési viszonyban. A magya-

rok lechparti szerencsétlen ütközete után , annpra függetlenné

tévé magát e tartomány a magyarok' felsösége alól, hogy Dirczisz-

lav 970-ben magát Kroátia királyának irta. Ezen Kroátiához

azonban valamint a Szerémség , úgy a Dráva s Száva között

fekv föld, nevezetesen Zágráb sem tartozott, mert mindez, a tÖr,

ténetirók' és oklevelek' egybehangzó tanúsága szerint, mint a fen-

nebbi §-ban kimutattatott, Magyarországnak folyvást kiegészít

tartománya maradt : bár a horvát fejedelmek több ízben megkí-

sérték a Dráva és Száva közötti földeket magokhoz rántani. A
Dráva és Száva közötti tartomány horvát kézre, egy idre talán

Sz. István halála után, és ismét I. Béla' idejében , vagy röviddel
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Zvoinimir horvát király' magtalan elhalása után , Hor-

vátország a kh'ályságért verseng pártoskodások szín-

helyévé lön, s László király a belzavarok' lecsillapítása

végett testvére, az özvegy királyné, és a józanabb gon-

dolkodású furak által behivatván , ers sereggel beha-

tolt oda, és Szlavóniát ^ valamint a tulajdonképeni Hor-

vátországot is birtokába vette , kivévén ennek tenger

melletti, s talán rideo-ebb bérezés vidékeit — és a tar-

tomány' kormányzását unokaöcsére Almosra bizta. így

beszélik el, eléggé egyhangúlag, e szerzés' eredetét : Ta-

más, spalatói esperes ") , T h u r ó c z i ^), F a r 1 a t u s ^),

Lucius ^). Az utóbbi azonfölül a zárai apáczák' re-

gestáiból egy igen régi olanányt mutat fel, honnan azon

évrl is értesíílünk, mellyben ezek történtek **). Azon-

ban, miután László a kunok' beütése folytán hadait on-

nan visszavonni kénytelenítteték , a belzavarok' felujul-

tával e szerzemény még teljességgel nem vala szilárd

halála után jutott ; midn leánya Ilona Zvoinimir horvát fnökkel

házasságra lépvén , férjének a mai Horvátország' tetemes részét

adományul hozá. Ez a Zvoinimir, III. Krescimir', Kroátia' s Dal-

raátia' fejedelme' elhunytával, a magyar királyi házzali egybeköt-

tetéséuél fogv^a e tartományok' herczegévé s utóbb királyává lön.

S z a 1 a y, Magy.tört. 1. 180 1. Láss tle egy oklevelet, W e n z e 1

:

Árpádkor! új okmánytár. I. 7. szám alatt.

*) História Salonitana 17. fej. 8ehAvandtnernél Hl. ... 1.

3) Chronicon, 11. rész 56. t'(j. ugyanott I. 130 1.

*) niyricum sacrum 1. 342 1.

^) De regno Dalm. et Croat. IV. könyv. 1. fej.

^) ^^Anno incarnationis Jesu Christi D. N. 1091. Kyri Ale-

xio Constantinopoleos imperante , tempore quo Vladislnus Panno-

niorum Rex, Croatiae invadens Kegnum , Domnwn Almum , siium

Nepotem in Uh statuit Regem." 1091-ben . . . midn László, Pan-

nónia' királya, Horvátországba betörvén uiiokaöcsét Almos m*at

ottan királynak tette.
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éa tartós: iiiígleu Kálmán király mind fegy\'erei' tekin-

télye, mind kegyessége s embersége által a horvátoknak

a magvar szent korona iránti állandó hségét megnyer-

te ''), s nemcsak Horvátországnak többi részét , hanem

egész Dalmátiát is szigeteivel együtt ismételt hadjáratok

folytán megszerezte a magyar koronának. Horvátor-

szág azóta állandóan a magyar korona tartománya «»

Magyarország kapcsolt része maradt , csupáncsak Un-

nántuli része maradt, a törökök által elfoglaltatván,

szerencsétlenségre ezek' birtokában. Égyébaránt Hor-

vátország századokon át Magyarországgal szorosabb

jogközösségben élt. Mert municipahs törvényei épség-

ben tartása mellett , ugyanazon törvények lu'alma alatt

állott, a közönséges magyarjoggal s törvényekkel élt ^),

természet szerint, mennyiben magokban a törvényekben

nem tétettek Horvátországot illet kivételek , minknek
példái nem ritkán fordultak el ^) ; a törvények szer-

zésére a magyar országgylésen közremköd befolyás-

sal birt, habár a horvátországi megyék nem külön küld-

tek követeket a magyar országgylésre, hanem itten az

'') Hogy azon Kálmán király s a horvát furak között kö-

tött szerzdés, melly Tamás spalatói esperest' história salonita-

jához toldatott, ál mü : bizonyította Horváth István ; ugyanazon

véleményt fejezi ki B a r t a 1, comm. II. 52 1. ^) jegyzet, S z a l a y,

Magy. tört. I. 209 1. 43) jegyzet. Ámbár a dolog, eme tulajdon-

képeni, nem a mai értelemben vett polgári Kroátiára vonatkozó-

lag, nem épen hihetetlen,

^) ]\Iint azt Verbczy Hk. IH. 2. 3. ezime is bizonyítja.

^) P. 0. a. Hármaskönyv idézett czímeibeu, az 1405 : 6 tör-

vényczikkben a jobbágyok szabad költözéiíéröl, a szabad vallás-

gyakorlatot tárgyazó törvényekben.
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összes ország' részérl jelentek meg a képviselk ^")
: s

habár vármegyéiben a bán' fö tisztsége alatt, a köz ha-

tóságok' s bíróságok' rendje a magyartól különbözött,

s a honvédelmi rendszerben úgy . mint adózási rendsze-

rében a magyarországi- és szlavóniaitól egynémelly lé-

nyegesen elüt különbségeket találunk '"'').

Kálmán király nemcsak Horvátországnak is meg-

hódítá tengermelléki részeit, hanem azon nagyszer esz-

me' megvalósítása végett, hogy birodalmát tengeri ha-

talommá emelje, s népének a világkereskedéshez ntat

nyisson , eltökélé , s nagy nehézségekkel megküzdve,

végrehajtá egész D a 1m á t i a' meghóditását ; többnyire

önkéntesen meghódolván a dalmát tengeri városok,

mellyeknek szerzdésszeruleg biztosítá szabadságaikat

s külön jogaikat, s utóbb a szigeteket is hatalmába ejt-

vén "). 1102-ben Bielogradban fhielly a latin íróknál

*") így még 1604- és 1664-ben, Botkaid. értekezése

32 1. Régibb külön tartománygyüléseinek nyomai : K o v a c h i c h

Vestigia comit. 188 1. F e j é r , Cod. dipl. X, 2. 366 1.

^" ") Horvátország' sziipánságai nem voltak magyar szerke-

zet megyehatóságokká átalakítva , s ottan ezek' alkotmányától

eltér hübéries alakvi szerkezet tartatott meg : mi a honvédelmi

rendszerre is g;y-akorolta kihatását, s nem kevésbé a közjövedel-

mek rendjére ; így p. o. a megyék örökl birtokosai az adózáso-

kat, a só- és harminczad-jövedehneket Idvéve, királyi kiváltságok'

erejénél fogva a magok hasznára szedték ; 1. a fennebb idézett

oklevelet, Fejér, Cod. dipl. X. 2, 369 1. Horvátországnak Magyar-

országhozi viszonyáról lásd egyébiránt : Fejér idézett munkáján

kivül :

Horvát h Ist. Horvátországról, mint hóditás által szerzett

magyar tartományról, Lipcse 1844.

(Madarassy) dissertationes 102—122 1.

") P a 1 u g y a i , Dalmátiának hazánkliozi viszonyairól.

Új Magyar Múzeum ISÓV^ 67—92. 123—128 1.
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Álba, Belgradum Supra maré, az olaszoknál Zara-Vec-

chia azaz 0-Zára nevet is viselt), magát Horvát- és Dal-

mátország' királyának koronáztatta '^)
, s gyzedelmes

fegyvereit délkeleten a Narentáig vivén, mellybe a

Ráma vize beszakad , magát Ráma királyának is irta.

Ámbár pedig az utóbbi királyok ezen tartomány' birtoka'

megtartásában s visszaszerzésében nem voltak hanya-

gok, mindazonáltal gyakran , kivált II. s III. István és

III. Endre forogtak azon veszedelemben, liogy azt vagy

egészen vagy nagyobb részben elveszítsék. Mert a gö-

rög császárok, kik Dalmátiához, mint régi idÖktöl fogva

hatalmuk alá tartozóhoz , s Velencze
, melly a keleti

császároktól származtatott jogczímen s kivált Alexius

Comnenus' ajándékozásánál fogva jogot tartottak , nem

szntek meg minden adódott , söt keresett alkalommal

e miatt fegyverrel zaklatni Magyarországot. Míg végre

1357-ben I. Lajos' uralkodása alatt a velenczei köztár-

saság egész Dalmátiát Dyrrachiumtól kezdve Istriáig a

szigetekkel együtt kiadni , s hozzávaló minden jogáról

és czímröl esküvel ersített kötés által ünnepélyesen

B a r t a 1 , comm. 11. 51—54 1.

S z a 1 a y , Magy. tört. I. 204—2 1 2 1.

Horváth, Magy. tört. I; 229—235 l.

(M a d a r a s s y) Dissertationes 30—36. 119—141 1.

^^) Ezen megkoronáztatás bizonyságát magától Kálmántól

bírjuk, ki a zárai apáczáknak 1102-ben adott privilégiumában

így szól (Luciusnál III. k. 3. fej.) ,^Anno Incar. D. N. I. Christi

1102. Ego Colomannus Dei Gratia Rex Ungariae, Croatíae atque

Dalmatiae, salvo habito consilio, postquam coronatus fui Belgrádi

supra maré. . - " 1 102-ben : Én Kálmán, I. kegy. Magyarország',

Kroátia s Dalmátia királya , . . miután mégkoronáztatám Bielo-

gradban. . . .
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örökre lemondani kényteleníttetett '^,). Hanem aztán I.

Lajos halála után az ország ügyeinek kedveztlen fordu-

lata, Zsigmond király' szerencsétlensége a hadviselésben,

s azon párt' hatalmas volta , melly Nápolyi Lászlót ál-

lítá vele szembe ellenkirályúl, alkalmat nyujta a velen-

czeieknek a hit' megszegésére : kik Lászlótól, minthogy

Dalmátiában magát tovább tartani nem bn-á , 1409-ben

Zárát az erséggel s más helyeket és vidékeket egész

Dalmátia fölötti minden jogáróH lemondásával együtt

százezer aranyon megvették, s ennek folytán 1421-ben

Dalmátia' többi részét is fegyverrel hatalmukba ejtették.

Zsigmond a velenczeiek ellen szerencsétlenül viselvén a

háborút, e tartományt visszaszerezni nem birta, s így majd

egész Dalmátia elveszett. A Zsigmond utáni uralkodók

pedig a terjed rettenetes török hatalomtól fenj^eget

veszélyek miatt visszaszerzésére háborúkat kezdeni kép-

telenek voltak; habár különösen I. Mátyás és II. Len-

gyel László a korona' jogát Dalmátiához a körülmé-

nyekhez képest minden módon fenntartani ügyekeztek.

A mi a Kroátia és Dahnátia közötti régi határokat illeti,

azoknak fürkészésébe itten fölösleges volna bocsátkozni

:

annyi bizonyos , hogy némelly tengermelléki vidékek

hol az egyikhez hol a másikhoz számíttattak. A mi

végre Dalmátiának az anyaországhozi viszonyát illeti,

bizonyos, hogy a királyok a tengeri városoknak, mely-

lyek a tartomány' nagyobb nevezetesebb részét képe-

zik, régi helyhatósági jogaikat, jelesen püspökeik' és

grófjaik' szabad választásának jogát nemcsak épségben

^^) A lemondási oklevél olvasható L n c i u s n á 1 IV. k.

17. fej. s eredetijét gr. C z i r á k y átforgatta Velcnczóbrn innln-

tása alkalmával,
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meghagyták, hanem azokat ujaknak is hozzáadásával

ünnepélyesen és többszörösen megersítették '*)
; hogy

Dalmátia átalában a maga külön jogaival *')
, saját bí-

róságaival és tulajdon közigazgatási alakzatával élt, ke-

reskedési s hajózási szabadságot s jobbára adómentessé-

get is élvezett, s a dalmátiai, vagy, mint néha neveztet-

tek, tengermelléki bánoknak a dalmát városok' eme

rendszerében fö tisztjök nem egyéb volt , mint a tarto-

mány' széleit ellenség ellen védni, lázzadások' s polgári

zavarok' megelzésérl gondoskodni , a király' nevében

f felügyelést gyakorolni , s a királyi kincs' jövedel-

meit szedni.

^'^) Különösen nevezetes e tekintetben Kálmán király' szer-

zdése Traw városával 1108-ból, mellyre vonatkozólag azon év'

május 25-kén kiadott kiváltságlevelében (melly késbbi királyok'

hasonló kiváltságleveleinél is mintegy alapúi szolgált) mondja

(L u c i u s n á 1 IV. k. 4. fej.) : „En Kálmán, Magyar-, Horvát- s

Dalmátország' kii'álya, esküszöm a szent feszületre nektek tra-

wiaknak, hü polgáraimnak állandó békét ; nekem és fiamnak és

utódaimnak adózóivá ne váljatok, püspöknek és grófnak azt fo-

gom rendelni, kit a papság és nép választand magának ; és meg-

engedem, hogy régi törvényeitekkel élhessetek : az idegenek ál-

tal fizetett városi vámpénzek' két harmada illesse a királyt, a har-

madik a város' grófját ; a tized pedig a püspököt ; és nem fogom

megengedni, hogy valamelly magyar vagy külföldi, városotokban

lakhassék, hanemha ti úgy akarjátok ; midn hozzátok koronáz-

tatás végett vagy az ország' ügyeirl veletek tanácskozandó jni

fogok, erszakosan senki se szállhasson meg házaitokban, hanem
csak az, kit befogadni szívesek lesztek : s ha ki valaha uralma-

mat neheztelné és másfelé szándékoznék menni, hitvesével és

fiaival és cselédeivel és minden övéivel bizton oda mehessen, ho-

va neki tetszeni fog." S z a 1 ay , Magy. tört. I, 211 I.

'^) „ . . . hogy Dalmátia' régi szabadsága semmiben soha

meg ne rövidíttessék" fogadá Kálmán király. Lásd W e ri z e 1

:

Arpádkori i'ij okmánytár, 13. sz. alatt.
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8. §.

Folytatás. A részek. Ráraa , Szerbia , Bulgária , Kumánia

(Moldva- és Oláhország) , Gallíczia és Lodoraéria.

Ráma, melly nevét a hasonnev folyótól nyeré,

régente a magyaroknál Bosnyákországot jelölé, mint-

hogy a magyar királyok, kik kétségtelenül birták emezt,

czimeikben magokat mindig Ráma, és soha nem Bosnia

királyának nevezték ; s a Verbász , Drina és Száva kö-

zötti tartományon, a tulajdonképeni Bosnyák földön ki-

vtil, a Xarenta folyón túl a Cettina folyóig elnyúló

Chulmiát, a mai Herczegovinát is magában foglalta.

Melly idben s mi módon jutott ezen egész tartomány

a magyar korona' joga alá — hogy rendre jutott , bi-

zonyos — senki biztosan meg nem tudja többé mondani.

Úgy látszik , Kálmán volt az els , ki Ráma' királya'

czimével élt : minek alapján némellyek azt a véleményt

tartják , hogy már a nevezett király e tartománynak

egy részét Dalmátia' meghódolása után elfoglalá ^). Bár

Kálmántól fennlev más oklevelekben e czímmeli ál-

landó élésnek nyoma föl nem lelhet, valamint fia-, ü.

Istvánnál sem. II. Béla egy 1135-diki, valamint egy

1138-diki oklevélben ^) magát szinte Ráma' királyának

nevezi, s öröksége' felosztásakor László fiának a Bos-

nyák herczegséget adta. II. Greiza , III. István, Hl*

*) Luciusnál III. könyv% 3. fej. a spalatói egyház'

privilégiumai' registiiimából 1102-röl.

^) Horváth, Magy. tört. I. 230 1.

3) Fejér, Cod.dipl. II. 82. 109 l.
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Béla aztán s a következ királyok az oklevelekben ál-

landóan élnek a Ráma' királya' (,'zímével '*). II. Endi'C

a Chulmia herczegséget fegyverrel meghódítá. S liogy

már e korszakban valamint utóbb is a magyar királyok

a királyi czímmel azon tartomány fölött a fö hatalmat

is magoknak tulajdonították , az oklevelek eléggé tanú-

sítják. E fö hatalom' szere pedig abból állott , hogy a

kik a különben saját törvényei szerint kormányzott tar-

tomány' élén álltak, bán', berezeg' vagy királyok' czí-

mével, a magyar király' felsösége alatt álltak, ennek

hííbéresei gyanánt hséggel, évi adózással s az ország'

védelmére segédhadakkal tartoztak. Az uralom ezen

faját tanúsítják ugyanis az e korbeli történelmi adatok

Imre- s II. Endrétl kezdve azon korig ^) , midn a tar-

tomány török uralom alá jutott , melly alatt maiglan

*) n. Geiza egy 1151-diki oklevélben atyai országa', t. i.

Magyar-, Dalmát-, Horvátország' s R á m a' kir. pálczájának örök-

ség' jogáui birását említi. Fejér, Cod. dipl. 11. 130 1. Lásd a

Fejérnél kiadott okleveleken kivül 11. Geizára nézve még az

„Arpádkori új okmánytárban" a 30. sz. alatti oklevelet.

^) Példaként legyen elég utalni III. Incze pápa' levelére

Imre királyhoz a patarenok eretneksége' ügyében (Fejér, Cod.

dipl. II. 378 1.), az V. István és Ottokár cseh király közötti bé-

kekötésre 1271-böl, valamint azon körülményi-e, hogy 11. Endre,

V. István, rV. László ottan bánokat önnön kényök szerint ren-

deltek (S c h i m e k , Geschichte der Königreiche Bosnien und

Ráma 49—60 1.), az övéi által királynak választott Tvarkó Ist-

vánt I. Lajos ersítette meg (ugyanott 84 1.), I. Mátyás király

Ujlaky Miklóst ugyanazon királyi méltóságra emelte. Többeket

1. M a d a r a s s y idézett értekezésében 36—46 1. Ellenben régi

okmányi adatokkal nem lehetne bizonyítni, hogy Bosnia, a szö-

vegben nevezett részeit kivévén, különben magyar törvények

alatt állt, a magyar törvénykezési s közigazgatási szervezetben

vagy a magyar adórendszerben részesedett volna.
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nyög. Mellyeknél fogva nem kétkedhetünk, hogy Ráma
mint védhatalom viszonyában álló tartomány volt a ma-

gyar korona alá vetve, a nélkül hogy a magyartörvények'

vagy törvénykezés' és közigazgatási rend' közössége léte-

zett, vagy adókat a magyarországi rendszerszerint fizetett

volna: — kivévén fels Bosnia két— orbásziés zreber-

niki— megyéjét , mellyeket mint Magyarországba kebel-

zetteket a többi vármegyékhez sorolnak Verböczy ") s

az ország régi okmányai.

Hasonló védhatalmi viszonyban, jogok' s közigaz-

gatás egyéb közössége nélkül, volt a magyar koronához

csatolva Szerbia, Bulgária, Moldva- és Oláhország. Mert

valamint saját külön törvényeikkel s szokásjogaikkal

éltek, azonképen fejedelmeket a magyar királyok' aka-

ratából , ezek által nevezetteket vagy megeró'sítetteket

kaptak, kik a magyar kincstárba legfölebb évi adópénzt

fizettek, s a magyar királyt a körülményekhez képest

fegyveresekkel tartoztak segítni.

Különösen Szerbia (melly a magyar történetí-

róknál s oklevelekben gyakran Rascia- ^ Rácz or-

szágnak is neveztetik), II. Geiza' idejében jutott a

magyar korona' felsösége alá '). Hanem az ingatag s a

görögök által sokat zaklatott szerzeményt csak utóbb

^) Lásd a vármegyék' regi névsorát a magyar törvénytár'

végén.

') II. Béla' hitvesének, Uroz szerb fejedelem' leányának

Ilonának testvére Belus vagy Béla, ki 11. Béla' és 11. Geiza' udva-

rában sokat forgott, s bán' és nádor' méltóságát is viselte, Szer-

biában s a bosnyák részekben uralkodó testvéreit rábírta, liogy

elhagyva a görögöket, 11. Geiza' védhatalma alá adják magokat.

K i n n a m o s , történ. III. könyvében.
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Imre jszilárdítá meg '), ki magát Szerbia' királyának is

írta ^). Késbbi királyok által is egyenes m-almuknál

fogva gyakorolt jogokat bizonyító adatok felmutathatok

régi oklevelek- és szerzdésekbl *"). A mohácsi vész

8) Némánya', szerb fnök' unokája, István, nagy zsupán

(láss tle egy oklevelet W e n z e l n é 1 , Arpádkori új okmány-

tár I. 219 sz. alatt) III. Incze pápától koronát s királyi cziraet

kérvén, Imre felszólalt, hogy az csupán jogainak épségben tartá-

sa mellett történjék ; mit a pápa Imréhez hocsátott levelében

nyiltan elösmért, s miután István a fejedelemségtl elmozdítta-

tott, helyébe Imre Volkánt (Vuk) állította be (lásd az okleveleket

Fejérnél, Cod. dipl. IL 389. 390. 439 1.)

9) Már egy 1197-bl keh oklevelében, Wenz élnél,

Arpádkori új okmánytár I. 43 sz. alatt ; más hasonló okleveleket

1203- és 1204-ból láss itgyanott 50 sz. Fejér, Cod. diph 11.

395. 411 L

1°) így : rV. Béla a macsói földeket veje-, Ratislav halicsi

berezegnek ajándékozta. IV. László' uralkodása alatt az okleve-

lekben macsói, valamint boróczi s krusóczi hánok említtetnek,

ugyan a herczegség' nevével feldíszített macsói vidéket anyjának

adományozta. V. István az Ottokár cseh királlyal 1271-ben kö-

tött békeszerzdésbe Szerbiát is befoglalta, mondván : „ugyan-

azon békekötésbe foglalván s azzal körülfalazván országainkat,

tudniillik Magyar-, Dalmát-, Horvátországot, Rámát, Szerbiát,

Gallícziát, Lodomériát, Kumániát, Bulgáriát, s az egész szlavó-

niai herczegséget, minden tartozékaikkal, régi jeleik, megkülön-

böztetéseik s határaik szerint, a mint seink s eldeink, Magyar-

ország' királyai is, dics emlékezet atyánk', Béla úr' idejéig bír-

ták. .
." Fejér, Cod. dipl. V. 1, 1241. E békekötési oklevél

annál nagyobb nyomatékú, mivel a magyar koronának nemcsak

Szerbia, hanem a benne felsorolt többi tartomány iránti jogát is

a belefoglalt akkori em'opai m-alkodók által elösmértuek tanú-

sítja. Róbert Károly Milutin Uróz szerb fejedelmet, ki fennható-

ságát elösmérni vonakodék, a magyar korona' felsségének elös-

mérésére haddal kényszerítette (Fejér, Cod. dipl. Vin,'2, 200

1. 257 1.), valamint I. Lajos is 1359-ben (Horváth, Magy. tört.
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után elvesztett Szerbiának egy részét VI. Károly a pas-

sarpviczi békekötés által 1718-ban visszaszerezte volt,

de aztán 1739-ben a nándorfejérvári békekötés által is-

mét elvesztette, melly veszteség 1790-ben a másik

II. m. sistowi békekötés által ujolag- megersíttetett. De
míg a magyar korona' felsosége alatt állt is Szerbia, a

maga saját törvényei s szokásai szerint, saját bírósági

s közigazgatási szervezetével élt királyai vagy despo-

tái alatt, kik teljes kormánybatalommal birtak, a nél-

kül Hogy törvények', bírósági vagy közigazgatási rend-

szer' közössége létezett volna Szerbia s Magyarország

között. Kivévén azonban a macsói bánságot; mellyhez

a két bosniai , orbászi és zreberniki vármegyén kivül,

nyugoti Szerbiából a macsói vármegye tartozott , melly

a belini királyi földdel együtt a Drina folyótól kezdve

a Kolubra folyóig teríílt el. Mert az egész macsói bán-

n, 122 1.). Zsigmond kii-cálynak Lazarevics Istváu ráczországi

despotávali szerzdésében, (mellynek levelét 1. Fejér, Cod.

dipl. X, 6; 809 s köv. 1.) kiköttetik, hogy, egyrészrl a des-

pota rokona Brankovics György Mag}'arország' fnemesévé, s

mint illyen, az országtanács' tagjává avattassék, Szerbia neki s

fiivadékainak a magyar korona' felsosége alatt biztosíttassék, s

annak megtartásában a török ellen magyar ervel segíttessék

;

másrészrl, a szerb fejedelem, Zsigmond s az ország iránt hsé-

get esküvén, mcgigértc, hogy némclly várak, mint Nándorfejér-

vár, Macsó, Galambóez stb., a magyar kormány alá visszaesse-

nek, hogy a fejedelem az anyaországot szükség idején egész had-

erejével segítse, s ha György' családja kihalna, a tartomány a

magyar korona' rendelkezése alá szálljon. Ezek elegendk Ma-

gyarország' Szerbia fölötti régi jogának kimutatására : a mik azu-

tán I. Lengyel I^ászló, Huuyady János, s fia Mátyás király, vala-

mint 11. Lajos alatt történtek, midn a szerb ersségek' és szerb

fóld' védelmére annyi magyar vér folyt, sokkal ösméretesebbek,

hogysem különös fölemlítésre szorulnának.
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ság a magyar törvények' uralma alatt állt, mellyeknek

szerzésében is részt vett az országgylésen "), s a qia-

gyar kincstárba a rendes adókat fizette *'^). Ugyanez

áll némellyek' véleménye szerint az egykori Kéve vár-

megyérl, melly a Dmia, Száva és Morava között terit

el, mellynek nyoma már II. Endre' korában elfordul,

s mellyet Verbczy is a magyar vármegyék között so-

rol fel '').

A mai Bolgár országnak egy részét már ül.

Béla megszerzé koronájának , a mint ezt III. Incze pá-

pának egy Imre királyhoz írt levelébl megértjük : hol

mind Imrének Bulgária' fnöke- , Ivanícscsali kölcsönö-

sen elfoglalt földek miatti villongásairól , mind a ül.

Béla által leányának a görög császárnénak ezen tája-

kon kihasított hozományáról van említés *^). Azt is tud-

juk, hogy Bulgáriának egy tartománya még 1204-ben

Imrét uralta '^), s ugyan Bolgárország' királya' czimé-

vel élt '^). IV. Béla király' Bulgária fölötti uralmának

szinte léteznek nyomai *")
, valamint V. István koráról,

ki pecsétjein is , állandóan élt a bulgáriai király'

czimével , bizonyos e tartomány fölötti jogok' állandó

gyakorlása : mi kiderül nemcsak az egykori Kézai', ha-

nem más krónikások' bizonyságaiból, s még teljesebben

*^) Lásd p. o. az aláírásokat az 1505-diki végzeményhez.

Kovachich, Suppl. II. 331 s küv. 1.

^^) Madaras sy' értekezésében 112—117, Ti inon ima-

go novae Hung. 4 fej.

'3) Timon, id. munkájában 3 fej.

^*) Katona, hist. crit. IV. 721 s köv. 1.

»^) Katona, hist. crit. IV. 628 1.

*«) Fejér, Cod. dipl. H. 391 1.

*') Lásd Madarassy értekezésében 71 s köv. 1.
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az Oltokárral 1271-ben kötött békeszerzdésbl, hol

István' többi országai között Bulgária is névszerint fel-

soroltatik. E jogok erejökben megfogyatkozának ugyan

azon súlyos körülmények között , mellyek IV. László

alatt s még azután is nehézkedtek az országra.

I. Lajos Bolgárországnak egy részét visszaszerezvén,

a magyar felsség alá visszahelyezte '^): a nélkül azon-

ban, hogy Bolgárország valaha ajogközösség' szorosabb

kapcsával csatoltatott volna Magyarországhoz. Hanem
•az országot megfosztá e birtoktól a Nikápolynál vesz-

tett csata; s ámbár 144 3-ban Hunyady János' ^átéz ha-

dai ujolag megszerzek e részeket az országnak , de a

várnai szerencsétlen ütközet azokat ismét és pedig vég-

kép elveszte : melly id óta a tartomány a súlyos török

iga alá hajtva maradt.

A régi K um á n i á t alkotó Oltón túli Oláhország-

s Moldvában a magyar uralom' els kezdete II. Endre'

korára teend. Mire a mint látszik, maga a kún vezér'

fia Borics adott alkalmat , ki addig inkább költöz nép'

módjára élt számos népével együtt keresztény hitre tért

s a magyar ku'ály' védlete alá adta magát '^). IV. Béla

kmnániai király' czimével élt a nyilvános oklevelekben

s királyi pecsétjében : melly példát azontúl az utóbbi ki-

rályok is követték. Hogy pedig királyaink e korban a

czímen kivül ottan valósággal f hatalmat is gyakorol-

ís) Horváth, Magy. tört. II, 130 1. S_'zalay, Mag}',

tört. n, 221 1. Madarassy értekezésében 74 s köv. 1.

'^) Horváth, Magy. tört. 1, 375 1. IX. Gergely pápa

Béla ifjabb királyhoz irt levelében a kunokat az ö toldjén la-

kóknak mondja, s említi, hogy a püspöknek az ottani lakosoktól

járó királyi jövedelmekbl elegend tisztességes jövedelem ha-

síttatott ki ; Katona, hist. crit. V, 707 1.
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tak, számos okmány tanúsítja. így IV. Béla a johan-

nita vitézeknek a kumániai jövedelmeket az Oltón és

ultrasylván alpeseken túlról 25 évre adományozta bi-

zonyos föltételek alatt '^"). V. István a tartományt az

Ottokárrali békeszerzdésbe befoglalta. Ugyanazon f-

hatalmat bizonyítják I. Károly' és I. Lajos' ösméretes

viselt dolgai Bazarád vajda ellen ^^). Zsigmond is ui*al-

kodása kezdetén erélyesen fenntartá jogait e tartomá-

nyok irányában *'), hanem utóbb a lengyelek igényei

ellenében a magyar korona' jogait nem védvén kell

eréllyel, a vajdákat sem birta hségében megtartani.

Azonban a f hatalom' megszakadt gyakorlatát újból

fölvevé Hunyady János , fia Mátyás király pedig azt

tökéletesen helyreállítá s megszilárdítá ^0 ; s maga a

jagello-házbeli II. Lengyel László Magyarországnak e

tartományok fölötti jogát állandóan fenntartani s védel-

mezni el nem mulasztotta '^)
: míg végre a mohácsi vész

2») Horváth, Magyar, tört. I. 375 1. Az oklevelet 1. Fe-

jér, Cod. dipl. IV, 1,447 I.

21) Thuróczi, Chron. U, 97. lü, 2. I. Lajosnak e tar-

tományok fölötti fö hatalmára vonatkozó további adatokat láss :

T h u r ó c z i n á 1 , Chron. Dl, 38. Katona, hist. crit. X. 505,

5401.

'^^) Thuróczi, Chron. IV, 5. Pray, Dissert. hist. crit.

143. Fejér, Cod. dipL X, 2, 274. 444 1.

2^) E tekintetben különös figyelmet érdemelnek : Mátyás

király levele 1468-ból a lengyelekhez ; ugyanennek válasza a

meghódolt István moldvai vajdához ; Katona, hist. crit. XV,

241 s köv 1. valamint egy 1477-ben Báthory Istvánnak adott ok-

levele, ugyanott XVI, 73 1.

^^) Lásd az 1496-ban a török császárhoz küldött követének

adott utasítását. Katonánál, hist. crit. XVII, 39 1. valamint

a László vajda által a maga és fnemesei nevében a királyhoz

küldött levelét. Ed érnek Felmerhez írt jegyzeteiben 186 1.
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e két tartományt is századokra a török iga alá jiittatá ''.).

Különben ezen íartományok a védliatalnii viszonyból

folyó kötelezettségeken kivül, miszerint vajdáik a ma-

gyar királyok irányában hség- s engedelmességgel

tartozzanak, valamelly évi adópénzt fizessenek és se-

gédliadakat adjanak: az országgal szorosabb politikai

kapcsolatban nem állottak, hanem saját törvényeik sze-

rint éltek, bíróságaik' és közigazgatási tisztségeik' tulaj-

don rendje alatt.

Gallicziát '0 III. Béla király szerzé meg a magyar

koronának, fejedelmül oda fiát Endrét rendelvén, maga

pedig gallicziai király' czimét vévén föl
'^')

, mellyet II.

Endrétó'l kezdve minden következ magyar király ál-

landóan megtartott. T. i. Endre a tartományt csakha-

mar elvesztvén, azt magyar király' korábnn visszaszerzé

s utóbb a gallicziai rendek' kivánatára másodszülött fiát

Kálmánt küldé oda kormányzóul , s t Galliczia' kirá-

lyának koronáztatá, maga pedig Galliczia ésLodoméria

királyának irá magát '"'). I^zcn védliatalnii viszonyban

megmaradt a tartomány a magyar korona' irányában;

s néha, kivált I. Lajos alatt vajdák által kormányozta-

tott: míg ennek halála utnna lengyel királyok' hatalma

^^) Felsö-Moldvúnak ogy része, a Bukovina 1777-beu a

gallicziai ausztriai birtokokhoz, Alsó-Moldvának egy része pedig

1812-ben az orosz birodalomhoz csatoltatott.

'^^) Jui'ium Hungáriáé in Russiam minoreni et Podoliani

praevia explicatio. Bécs 1772; ncmetííl ugyanott ugyanazon év-

ben. Dessewffy, de iure S. R. Hung. Coronae in terras Rus-

siae Rubrae; Pest 1831. Fejér, Cod. dipl. IX, 4, hol elörebo-

csáttatik Galliczia' s Ludoinériu' kapcsolata Magyarországgal.

2') Fejér, Cod. dipL II. 247 l

28) Horváth, Magy. tört. T. 297. 335 s kiv. 1.

Récsi ; Magyar közjOg. 5
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alá kerülvén, ott Lengyelország' els leosztásáig meg-

maradt, midn azt Mária Terézia a magyar korona' jo-

gán visszaszerzetté '").

Folytatás. A részek. Erdély.

Erdély, miután Sz. István király Tuhutiim vezér-

nek, ki Erdélyt megliódítá 0, sunokáját Gyulát , ki a

hséget s engedelmességet megfcagadá , elfogatá s tar-

tományát hatalmába keríté : a király neA^ezte vajdák

(s székely grófok) által kormányoztatott, — még pedig

mint Magyarország' kiegészít része , ugyanazon tör-

vények szerint s hasonló szervezet törvényhatóságok

által '^)

; s valamint az országos végzemények mutatják.

'^^) Gustermann' (ungar. Staatsrecht 109 §.) azon vé-

leményének, mintha a Galliczia iránti jog nem a magyar koroná-

nak, hanem csupán Béla' s Endre' ivadékainak, tehát az Árpád-

háznak szereztetett volna meg, czáfolatát 1. Madara ssy érte-

kezésében 47—58 1. Valamint ellenkezleg azt sem igen lehet be-

bizonyitni, hogy e tartományoknak az anyaországhozi viszonyuk

ollyatén lett volna, miszerint akár a törvényhozásra gyakorolt

egyenes befolyásnál, akár a magyar törvényekben! átalános ré-

szesedésnél fogva azt lehetne mondanunk, hogy szorosabb jogkö-

zösség' viszonyában léteztek.

^) Béla kir. névtelen jegyzje 24—27 fej.

^) A székely- és szászföldön a székely és szász nemzet'

külön joga kizárta az ez által szabályozott jogviszonyokra nézve

a magyar közönséges jog' uralmát ; ugyanott a hatóságok szerve-

zete is eltér, sajátszer volt, (lásd a 2. §-ban a ^") jegyzetben

idézett munkákat). Különben Erdély a magyar közönsé^*es tör-

vények' uralma alatt állott, mint azt Verbczy Hk. III, 2—4 czí-

me is elösméri.
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vajdája, sot küldöttjei által részt vett a magyar ország-

gylésben *)
,* az ottani nemesek Magyarország' egyéb

^) E d e r , Scliesaeus, Ruinac Pannonicae Ill-dik könyvc-

hezi excursus-ában : de vetcri iurc ordiniim Transsilvaniae in

rogandis legibus 158—168 1. Hogy az erdélyi püspök a fpapok,

a vajdák az ország' zászlósai között foglaltak helyet, kétségtelen.

A kérdés csak az, létezik-e valamelly biztos nyoma, liogy az er-

délyi nemesek' és székelyek' nevében is jelentek meg küldöttek

a közös országgylésen úgy, mint az a horvát rendekrl bizo-

nyos, — miután az erdélyi megyékhez s székely székekhez bo-

csátott királyi meghivó levelek sehol nem léteznek ? Ennek nyo-

ma az 1525-diki országgylési végzemény' 42. czikkelyében

felösmérhet, hol, elrendeltetvén a Hatvanban tartandó ország-

gylés, az mondatik Slavonia- s Erdélyrl, hogy valamint a 41-

dik czikkelyben nevezett alvidéki vármegyék, oda csak követ-

jeiket küldjék (Kovachich, Syllogc I, 364 h) Hasonlókép

erdélyi követek meghívásának nyomát tünteti fel az 1553 : 15.

Azonkívül az erdélyi szászokhoz intézett s a szász nemzet' levéltá-

rában fennlev királyi meghivó levelek bizonyítják a szászok'

egyenes részvétet a magyar országgyléseken V, László', I. Má-

tyás', II. Lengyel László', úgy szinte H. Lajos' korából. Az

1457-diki meghivó levélben, azon évi mindszent-ünnepre Pestre

országgylés lévén hirdetve, felkéretnek, hogy a fennebb mon-

dott mindszent-ünnepre a nevezett Pest városába küldjenek né-

mellyeket magok közöl teljes meghatalmazással ; 1458-ban ]\[á-

tyás részérl meghagyatik az erdélyi szászoknak, hogy követjeik

az országgylésre jelenjenek meg „tárgyalás és végzéshozatal

végett"; H. Lengyel László 1510-bcn (midn a pápa a török el-

leni liáborúra nógatta), írja : „Hasonló nagy dolgokban, mellyek

egész Magyarországot s titeket mindnyájatokat illetnek, a ti és

többi híveink' tanácsa nélkül nem szokván cselekedni, eddigien

el húztuk halasztottuk a választ, s a ti egyetemes tanácskozás-

tokra hagytuk magunkat", melly okból parancsolja, hogy követ-

jeik az Esztergomban tartandó országgylésen jelenjenek meg

„az egész szász-egyetemség neve- s személyében." H. Lajos

1521-ben a Budán tartandó országgylés' tárgyában azt írja:

5*
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iieineseivel egyenl joo-(,];- h kiváltságokkal éltek: s

ugyanezen módon maradt Magyarországhoz csatolva

a Zápolyák koráig. ]\liként maradt Erdély János ki-

rálynál a közte s I. Ferdinánd között 1538-ban Nagy-

váradon kötött béke által j\lagyarország' tetemes része-

ivel; miként jutott halála után Izabella királynénak s

íiának János Zsigmondnak "^j
, azután pedig más, ma-

„Mintán ti is ezen Magyarország' tagjai vagytok^ megliagyjuk bü-

ségtüknelc, hogy a mondott közelebbi Sz.-Erzsébctb' ünnepére

szószollóitokat; a hányat akartok, . . . teljes meghatalmazással

küldjétek, hogy velk s más híveinkkel országaink' s mindnyá-

jatok védelme' szerérl tárgyalhassunk, tanácskozhassunk s vé-

gezhessünk." Hogy az erdélyi szászoknak a .magyarországi

ügyek' intézésébeni íllyetén részesedése mellett, abból az erdélyi

vármegyék' nemessége ki lett volna zárva, különben is hihetetlen
;

de az ellenkezt világosan tanúsítja Mátyás király' levele 1463

körül (Katonánál, hist. crit. XIV, 664 L), ki átalánosan az

erdélyiekhez így ír : „Mind haza men kíivetjeitektöl, mind fleg

nagyságos János gróftól, azon részckbeli vajdánktól megértendi-

tek azon ügyek' rendjét, mell^^ek mostan fpapjaink', zászlósaink'

s nemeseink' eme közgylésében intéztettek." Inti aztán az er-

délyieket, hogy az ottan hozott törvényeknek engedelmeskedje-

nek, „mert miután ez ország' tagjai vagytok és törvényeivel él-

tek, ill, hogy fejetök mindennem rendelvényeit, fleg az illye-

neket és illy jó czélra hozottakat engedelmesen fogadjátok, s ne

csupán ti tartsátok terhesnek, a mit a többiek készséggel lior-

doznak."

^) M i k ó (gr.), Erdély' különválása Magyarországtól, Pest

1860. (a magyar akad. évkönyvei VlII-dik kötetében.) ; Kvá-
ry, Erdély' történelme, Kolozs. 1860. Ill-dik köt. a Zápolyák'

kora. „Mikor vált kétfelé Magyarország és Erdély, s mikor vált

kiüön amattól Erdély egészen ? Az elst — a kétfelé válást —
illetleg, tény, hogy az 1526. nov. 10-én s 1527. dec. 16-áu tör-

tént, mikor az egy magyar birodalomnak két királya lön vá-

lasztva, megkoronázva, tényleg elismerve. A két király' létébl
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g-yarország-i vagy ercléh^i .származású íejedelmeknek,

a Magyarország-gali kapocs' kötések s szövetségek ál-

önként következett a két ország, t. i. elöub a mindkett által sa-

ját pártjuk választása alapján végrehajtott fegp-eres birtok- és

országíbglalás
;
azután az egyiknek a török szövetség által gyá-

molított 1531-cHki fegyverténye; a másiknak pedig részint törvé-

nyes, részint tettleges úton való lassú és biztos terjeszkedése

;

végre mindkett részérl az 1538-iki váradi szerzdés. Melly

hármas esemény a tényleges állapotnak megersítést s gvakor-

lati állandó jogalapot kölcsönzött. E korszakban kétfelé volt

ugyan válva az egy ország, de a súlypont még Buda volt, ott szé-

kelt az egyik király, onnan kormányozta az ország' nagyobb

részét. Tizennégy év telt el így. A valódi különválás csak Zápo-

lya János' halálaiior kezddik. S ezzel azt akarom kifejezni, hogy

az nem egy pillanat, mm\ is egy esemény mííve : az egy hosszas,

több Ví'dtozásokon keresztül ment történeti fejlemény. Kezdete

ennek a Zápolya halála, midn özvegye és iia kormánya' sem

az királyi jogaiban, sem országrésze birtokában magát önere-

jén megtartani nem birván, segélyt kért Szolimántói s kérésével

Budavárát s az ország déli részeit elvesztette. Folytatva ln az

elválás 1542-ben, midn Izabella és fia kárpótlásul Erdéh t s Ma-

gyarország' némelly részeit kapván a szultántól, lakni (Jvulafe-

jérvárra jött le, s birtokának saj;it külön töi'vényeket, intézvé-

nyeket, -és úgy szólván egész politikai alakot adván, önálló ál-

lammá tette. Bevégzdött pedig alikor, midn az Izabella által

1551-ben Ferdinánddal kötött s 155G-ban általa és Erdély által

franczia és török befolyás alatt felbontott szerzdés s ez által

ideiglenesen létesített közállapotok helyébe, Erdély, Idagyaror-

szág' Tiszán inneni megyéivel s várrségeivel együtt önállóságot

vívott ki, s független választó fejedelemséggé lett, és ezen közjo-

gát Báthori István, Kristóf és Zsigmond megválasztása által ík--

vényervei biró gyakorlattal is megersítette." (jr. Mik ó, érteke-

zése végén, 128 s köv. l. Erdély' azon viszonyának, melly a Ma-

gyarországtóli különválás következtében a török irányában kifej-

ldött, s a nemzciti fejedehuek megsznéséig valameimyi f voná-

aiban megállott, keletkezését 1. Szalaynill, A magyar törté-
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tali fenntartása mellett : a történelem ,
a szerzdések ^)

uclemliez, Pest 1861, egykorú okmányok, s történetírókbóli kivo-

natokban elötüntetve.

^) E szorosabb kapcsolat' igéretét foglalja magában már

az I. Ferdinánd és János Idrály között Nagyváradon 1538. feb-

ruár 24-dikén kötött béke' okmánya is, mellynek 7-dik pontja

azt mondja, hogy : a mit kiki Magyarországon jelenleg bir, azt

birja azontúl is. Szlavónia, Horváth- és Dalmátország Ferdinánd-

nak jut, Erdély János' hatalmában marad, míg él ; halála után,

akár marad fia, akár nem, az összes mag}''ar birodalom' minden

tartományaival Ferdinándra vagy halála esetén kii'ál}ail válasz-

tandó fiára, s ennek halála után törs-ényes fiutódaira, s illyesek

nemlétében Károlyra és törvényes fiörököseire száll ; ha Károly-

nak fimagra szinte megszakadni találna, János' fiait és örököseit

illesse a korona ; s ezeknek is kihalásával az ország' rendéi ki-

rályt szabadon választhassanak magolcnak. S z a 1 a y , Magy.

tört. R^, 178 1.

Erdélynek Magyarországgal! egyesítésérl szóló ünnepé-

lyes Ígéret foglaltatik továbbá a Eudolf és Báthory Zsigmond

között 1595. január 28-dikán Prágában kötött szerzdésben,

melly a magyar országgylésen helybenhagyatván, az országos

törvényczikkelyek közé igtattatott, mellynek 2. czikkelye (1595 :

2) azt rendeli, hogy : Báthoiy Zsigmond és fiörökösei Erdélyt a

magyar korona' felsöbbségc alatt s esküvel fogadott hségben a

magyar király ii'ánt, de hbéri kötelezettség nélkül, birják oUy

kiterjedésben, minben azt János Zsigmond, és Báthoiy István

s Kristóf bírták volt. Ha Zsigmond fiörökös nélkül találna ki-

miilni vag}' fimagvának kihalása esetén, Erdély visszaszálljon a

magyar koronára, s mint a magyar birodalom' kiegészít része

erdélyi születés vajda által kormányoztassék. (Szál a y , Magy.

tört. ill, 396 1.).

Ugyanazt ujolag megáUapíták a Bocr>kay István és Bethlen

GáboiTali békekötések. A bécsi békekötésben amazzal (1606. ja-

nuár 15-rl) az foglaltatik, hogy : Bocskay Erdélji; fejedelmi jog-

gal és czímmel birja, Magyarországon mindazt, mit Báthory

Zsigmond bú'c vala. Erdély szálljon vissza a magyar koronára.
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és törvények tanúsítják ^). Minélfogva a magyar szent

koronávali összefüggés viszonya ezen egész korszak alatt

jogilag solia teljesen fel nem bomlott, habár azt a feje-

delmek vagy a török liatalomtóli függés miatt , vagy

egyéb okokból, g}'akran mellzték. Midn aztán I. Li-

pót alatt Magyarország a török iga alól felszabadult,

az Erdély' rendjeiveli alkudozások s szerzdések folytán

Erdély is a magyar szent korona' osi lu-alma alá visz-

szakerlt l) , de megtaríva nzutánis saját jogát és saját

mellynek kiegészít része, ha Bocskay fiörökösök nélkül találna

kimúlni : mit a fejedelem, rokonai, az erdélyi rendek s várnagyok

hit alatt és oklevélileg valljanak. A magyar felsbbség elösmé-

réseíü Bocskay évenként tiszteletdijt küldjön a királynak, az ál-

tala veretend pénzek' egyik lapján a király' mellképe legyen

szemlélhet, s az erdélyi rendek követek által megjelenjenek a

magyar országgylésen. S z a 1 a y , Magy. tört. IV, 451 1. A Beth-

len Gábor és II. IMátyás közötti egyezkedés (1615. május 6-ról

Nagyszombatban, megersítve Mátyás által 1615. május 15-kén,

Bethlen által május 18-dikán) azt tartja, hogy : az erdélyi rendek

fejedclemválasztási joggal birnak ; fejedelem és rendek a tarto-

mányt s a hozzá tartozó részeket nem fogják a magyar koroná-

tól elvonni . . . az Erdélyhez kapcsolt részeket csak azon joggal

fogják birni, mellyel azok a kiráy' eldei által adoiúányoztattak.

De a szabad fejedelemválasztás' joga csak addig (hacsak elébb

nem akarnának) tartandónak nyilváníttatott, mig Isten' kegyelmé-

bl Buda s Eger a törökök hatalmából ki fog szabadíttatni : ki-

szabadittatván pedig, Erdély a kapcsolt részekkel visszamenjen a

régi állapotba, a mint a régi királyok' idejében királyi tisztségek

által kormányoztatott.

^) 1552: 1 ; 1595: 2, az 1606-diki bécsi békekötés a ma-

gyar törvénytárban : 1608 : 19 kor. ut. 1613 : 5.

') A magyarhonnali szorosabb kapcsolat' s egyesülés' óhaj-

tását fejezi ki már azon oklevél, uully 1688. május 9-dikén szer-

kesztetett, midn T. Lipót s (h'ökösei Erdély' véduraiúl fogadtatá-

nak el : „Erdély visszatér Magyarország' királyához, mellytl az
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külön közigazgatási rendszerét ^). Hogy pedig Erdély

valóssággal a magyar koronához csatoltatott vissza,

bizonyítják az öt századi szakadatlan gyakorlat által

megalapított s meggyökerezett, s utóbb folytonosan

békekötések s törvények által fenntartott s megersített

jogok; valamintliogy ugyanaz az akkor uralkodott fel-

ség semmi kétséget nem szenved vallomása által is

nyilvánosan elösmértetett "), s ugyanaz Mária Terézia'

és 1. Ferencz' törvényczikkelyekbe igtatott kijelentései

által ismételve megeró'síttetett '").

irigy sors s egyesek' vak merényei különválaszták, és elfogadja

I. Lipót római császár' és magyarországi örökös király', s utódai',

a leend magyarországi örökös királyok (mint a legújabb pozso-

nyi országgylésen nyilvánittatott) atyai és hatalmas oltalmát, a

rendek közmegegyezésébl..." Szász, Sylloge tractatuum

401. Szalay, Magy. tört. V, 414 1. Ugyanezen hódolatot Lipót

elfogadta mint magyar király, a mint azt az Erdélynek 109 l-ben

kiadott hitlevél' bevezet szavai tanusíljjík.

^) Lásd a lipótféle hitlevelet s az alvincziféle kir. választ.

") A lipótfele hitlevél' bevezetésében hasonló értelemben

az 1693-ban az erdélyi kormányzó számára kiadott utasításban,

hol illy szavak állnak : „Miután Isten' akaratának tetszett Erdélyt,

Magyarország' legrégibb tagját, melly tle az idk' viszontagságai

által elszakasztatok, a mi kedves fiunk' ... és utódaink, Magyar-

ország', királyai' törvényes uralmának utólag visszadni."

^") Mária Teréziának az 1741 : 18, 1. §-ába igtatott elösmé-

mérése : „hogy Erdélyt, mint a magyar szent koronához tartozót,

mind ö maga, mind utódai, mint Magyarország' királyai birand-

ják s kormányzandják"
; mit az 1792: 11 ismétel.



73 —

10. §. -

A mngyar állaniíeriiler esíyscgp, os/thaíaüai'isága s ax or-

szág' szent lioroiiájátíHi e!ííle£;e!!Íí!!0{eí!iMisége.

A magyar államterilletnek (oclaértve a kapcHolt

részeket s Erdélyt) kiterjedését, földirati fekvését s ter-

mészeti viszonyait a földírat és statisztika ösmérteti.

Határai (a kapcsolt részekkel s Erdéllyel együtt) részint

úgynevezett természetiek
,
bérezek , folyók , tenger, ré-

szint ezek' hiányában mesterségesen vannak kitzve,

szerzdésileg megállapítva, mint Styria, vagy az ausz-

triai flierczegség felé. Politikai helyeztetésére nézve ki-

emelend, hogy kelettol kezdve éjszakon s nyngoton

át délszakig', határait az ausztriai ház uralkodása alatti

tartományok képezik, mellyekkel , az országos alaptör-

vény által elfogadott pragmatica sanctio óta , bár jogi

függetlenségének épségben tartása mellett, felbontha-

tatlan egyesülés kapcsolatában áll.

Az anyaországi s járnlékterület' összes alkatrészei

az országnak egységes testét képezik. Az oszthatatlan-

ság a királyi fó' hatalom jelvél szolgáló magyar sz.

') Az Árpáílliázi királyok alatt, más akkori európai álla-

mok' szokásához kéjjost, gyakran fordulnak elö annak példái,

hogy az ország' egyes részei s tartományai a királyi háztól szár-

mazott fejedelmi ivadékoknak herczegek' vagy néha ifjabb kirá-

lyok' czimével adattak kormányzás végett, de a király' fö hatal-

ma alatt, a nélkíU, hogy az által az ország' területi épsége s a

korona' jogai csorbulást szenvedtek volna ; bár ezen intézkedé-

sek az országnak tíibb rendbeli gy;iszos l)elh:'d)orúkra sz(dg;íltat-

tak alkalmat.
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korona' cgys(''o-(:'nek természetes kifolyása s egyszers-

mind közvetlen következménye alkotmányunk' azon

eg-yik alapelvének, mel]ynek sértetlen megtartását a

király a koromízási esküben ünnepélyesen fogadja, mi-

szerint az ország' széleit , s a mi ahhoz bármelly jogon

vagy czimen tartozik, el nem idegenítendi , vagy is az

ország' tökéletes területi épségét csorbítatlanul fenntar-

tandja. Melly alkotmányos jogelv' rendelésének elég

nem volna téve az által, ha az ország' testétol elszakasz-

tott valamelly darab a közös uralkodónak , habár mint

mag}'ar királynak kormánya alatt maradna : miután a

magyar király az ö fö hatalmát, a koronázási hitlevél'

pontjai s ünnepélyes esküje által kötelezve , csak az al-

kotmányos formákban s alkotmányszer kormánym-
szervek által, mellyek törvényesenkijelölt s szabatosan

körülírt hatáskörrel birnak
,
gyakorolhatja ; egy olly

rész' kormányzatának mszervei pedig az ország' al-

kotmányszeríí törvényhozási s kormányrendszerének

körén kivül esnének, s illy kormányvidék felállítása az

ország' beleegyezése nélkül, az ország' területi épségé-

hez lényegesen tartozó rész' elidegenítését foglalná ma-

gában.

Az ország' területi épségének megorizése magában

foglalja az ország' határai' erélyes megvédését nemcsak

fegyveres megtámadások, hanem más oldalról támasz-

tott jogigények ellenében is. S ha az ország' határai

iránt a szomszéd tartományokkal jogi villongásak tá-

madnának
, azok az országgylés közremködésével el-

intézendök "). Az 1791 : 11 e czélra szabatosabban lia-

^) „Az ország' és szélei határainak megvédése- és megtar-

tásában a honpolgárok tanácsával élendünk/' 1439 : 14.
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tározza, liogy : a királyi felség' tisztjéhez tartozik gon-

doskodni, nehogy Magyarország- s kapcsolt részeinek

határai elidegeníttessenek ; a határok iránt pedig bár-

melly szomszéd tartománnyal fennforgé) , vagy nem a

törvényszabta u!on elintézett, vagy fennforgandó villon-

gások, e czélra országgyiilésileg kinevezett biztosok ál-

tal, az országgylés' végével, az illet tartományok részé-

rl a felség által kinevezend biztosok' közremködése

mellett, tüstént vizsgálat íilá vétessenek, s a felek kell

meghallgatása ntán, szorgosan kiegyenlítessenek ; és a

mi elszakasztatott volna , mennyiben felségének más

örökös tartományaihoz csatoltatott volna, habár illy

tartozékok emezek' adósorozat-könyvébe igtattattak

volna is, a királyi hatalomnál fogva visszaadassanak ^).

De nemcsak a magyar korona' jogához tartozó va-

lamelly tartomány- vagy területrésznek a király általi

jogtalan elidegenítése, mint az ország' világos törvényei-

^) Az ország hatávai tekintetében többször forogtak fenn

villongások : így az ausztriai fölicrczegség , Styria, Morvaor-

szág, Slézia, a lengyel tartományok, söt (mennyiben'az anya-

országi terület külön jö tekintetbe) Erdély irányában is. A
szomszéd tartományokkal az ország' határai iránt támadt illyc-

tén vitás kérdéseknek, az országvülés közremködésével, ujabb

idkben e czélra különösen kirendelt országos küldöttségök által

barátságos utón eszközlcndö elintézésére egyes példákat minden

korbeli orszjíggyülési törvényczikkelyekben bven találunk,

1431) : 17; 1402 : 25; 1557 : 18; 1608 : 20 kor. eltt; 1609 :

40; 1613: 2G; 1618; 12; 1622:56; 1625:23; 1630:22;

1635:54; 1638:37; 1647:70; 1649:26—32: 1655:20,

82; 1659: 40. 66; 1662: 37; 1715:39. 116; 1723: 17;

1741:46. 53; 1751:26.35; 1791:68; 1792: 19; 1802:

26: 1807:31; 1812:4; 1827:16; 1830:11: 1836:32;
1840 : 32—35.
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vei s a koronázási hitlevéllel és esküvel ellenkez, jogi-

lao- érvénytelen lenne ,
lianem a mag-yar korona' jog-

hatóság'át illet kisebb tartozékoknak , mint a korona-

javaknak ,
vagy a kincs' (fiscns) .egyéb birtokai- vagy

jogainak bármilly czinien eszközlött vagy megkísértett

elidegenítését az ország törvényei legszigorúbban tilt-

ják: mint ez az eg) es lélségi jogokról szóló helyeken

bvebben ki fog tiinni.

Hanem Magyarország régi terjedelmének vesztét

szenvedte; egykoron liozzá tartozott több tartománya

háborúk' szerencsétlen kimenetele következtében elve-

szett s idegen hatalom alá jutott ; Szlavónia' és Horvátor-

szág' Unnán -túli része, Bosnyák-, Bolgár-, Szerb-, Mold-

va- s Oláhország még most is a török hatalmában vagy

török felsoség alatt van (a három utóbb nevezett ugyan,

a tényleges állást tekintve, már csak névleg) ; Dalmátia,,

midn elébb 1795-ben a campoformiói békekötés által,
'^

utóbb a párisi és bécsi békekötés által végleg vissza-

1

szereztetett, nem csatoltatott vissza a magyar korona-

1

hoz, valamint nem a magyar korona' jogán visszaköve- \

telt s visszaszerzett Galliczia és Lodoméi-ia a Moldvából
^

belekeblezett Bukovinával.

Mindazonáltal a magyar királyok' ezen tartomá-

nyokhozi jogaikról soha 1© nem mondottak , azokat el

nem idegenítették , valaminthogy a korononázási eskü-

ben tett ünnepélyes fogadás s a hitlevélben elvállalt

ünnepélyes kötelezettség mellett az ország megegyezése

nélkül le sem mondhattak, el sem idegeníti lették volna.

Ellenkezleg eme jogaikat minden idben alkalmas mó-

don fenntartani ügyekeztek. így eme tartományok'

czímei maiglan felsoroltatnak a kiráhi czimek között

;

a legújabb idkig fennmaradt azon szokás, hogy amaz
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elve=;zett tartománvoknak ineöalm^'i zászlókon szemlél-

lietü ezíincreik koronázás alkalmával a koronázandó

király eltt hordoztassanak ; az elveszett részekben fekvó'

püspöki megyék nevére püspököket a magyar király

nevez. S a mi különösen a török hatalom vag-y felsoség-

alatt létez tartományokat illeti : a törökökkel kötött

békék sajátlag" mindig- csak bizonyos számú évekre

szóló fegyvernyugvások voltak ^) , mellyek kiteltével

mindig fennmaradt a régi jog , mellyrl lemondás nem

történt s melly örök idkre másra át nem ruháztatott °).

Ezért a magyar királyok a koronázásiliitlevélben,

jelesen annak 3-dik czikkelyében ünnepélyesen fogad-

ják, hogy: „ezen ország- s kapcsolt részeinek minden

eddig ^dsszaszerzett vagy Isten segélyével ezután vissza-

szerzend ^') tartozékait s részeit , az esküszavak' értel-

mének is megfelelleg, a fennemlített országba s kap-

*) így az 1699-diki karloviezi béke 25 évre ; a belgrácli

s szisztovi békokíités pontjaiba szinte évek' liatáT-ozott száma van

befoglalva.

^) Madarassy értekezésében 150 —107 1.

'') Megjegyzend azonban, hogy ezen ünnepélyes fogadás

— azoknak, mellyek balszerencse folytán elvesztek, de utólag

visszaszereztetncnek, viszonti bekeblezcséröl — fejedelmeinket

sem föl nem jogosítja, sem nem kötelezi törvényesen kötött szer-

zdések önkényes felbontására ; hanem az alatt csak az értend;

hogy ha az ország' koronájához tartozó rész' vagy tartomány'

visszaszerzése megtörténnék, ez újból Magyarországlioz csatol-

tassék. Egyébiránt a honfiak is a királyok' emez esküvel ersí-

tett fogadása iránt, a jogosságnak s a nemzetek között gyakor-

latban lev jog' elveinek megfelelleg, sohasem tápláltak más

véleményt ; C z i r á k y , iiis pnhl. 4^^ §.
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csolt részeibe teljes-egészen visszakeblezendik" : mit az

ország rendéi illet alkalominnl minden idben erélye-

sen sürgettek is.

11. §.

Folytatás. \ visszaszerzett és visszakapesolt részek.

niyen visszaszerzett s visszakapcsolt részek: a tö-

rököktl visszaszerzett temesi bánság vidéke, a magyar

korona' m^alma alá visszaliajlott Erdély, s Magyarország-

nak azon visszakapcsolt részei , mellyek Erdélyhez va-

lának csatolva; a törököktl visszaszerzett (mostanság

úgy nevezett) tótországi vármegyék , és liorvát-szlavó-

niai részek, mellyek a magyar korona' uralma alá visz-

szaadattak (kivévén liogy a végvidékekl szervezett ha-

társzéli területeken a magyar korona' joghatósága kor-

mányzati ügyekben tettleges gyakorlatban nincs); neni%

különben Dalmátország, mellynek visszacsatolása a ma-|

gyár koronához az országgylés részérl eddig hiában<^

sürgettetett ; azonképen Gralliczia és Lodoméria Bukovi-
1

1

nával , mellynek a magyar koronáhozi visszacsatolása

iránt országgyléseinken szinte emeltetett szó. Jelesen:

A temesi bánság 1718 vagy is a passzaroviczi és

1739 vagy is a nándorfejérvári békekötés óta, a török

hatalom alól felszabadítva s visszaszerezve, 1751-ig te-

mesi keriüet neve alatt a hadi igazgatástól függött; ezen

utóbbi évben pedig a bécsi udvari kamara alá került,

melly azt austriai intézmények szerint igazgatta ; a mi-

kor a kamarai kormányvidék négy kerületet foglalt

magában: a csanádit, temesvárit, lugosit s versetzit, a

katonai végvidék pedig a pantsovaira, újpalánkaira, al-
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másira s meliádiaira oszlott. így korniáiiyoztaíott a te-

mesi kerület ITTO-ig-; ámbár az országba való visszake-

beleztetése már az 1741: 18, 3. §-a által el vala hatá-

rozva, s ugyanaz az 1751 : 24 által (emiek átalánosság- .

ban szóló kifejezése alatt a temesi kerület is értetd-

vén) vala sürgetve. De az ország' testéhezi visszacsa-

tolás csak 1779-ben történt meg, s nyerte vissza e \^dék

vármegyei szerkezetét , három , u. m. Temes , Torontál

és Krassó vármegyére osztatván: bár egy része kato-

nai végvidékek' szervezésére fordíttatott. A nevezett há-

rom vármegyének aztán az országgylési szék- és sza-

vazat-jog az 1791: 2© által adatott vissza.

Az ország' területi épségén napjainkban, 1849 vége

felé, egy úgy nevezett szerb vajdaság- és temesi bán-

ságnak mint önálló , a magyarországi közigazgatás

rendjétl független kormányvidéknek felállítása által

ejtett sérelem, az ugyanennek Magyarország' közjogi

igényei alapján való visszakeblezését elrendel' legfel-

sbb határozmány által, még a küszöbén lev ország-

gylés' egybehivása eltt orvosoltatott. A törököktl a

múlt század folyama alatt visszaszerzett egyéb részek'

visszakapcsolásának történelmi átnézetét lásd a kö-

vetkez §-ban.

A mi az Erdélyhez csatolt magyarországi részek,

u. m. Zaránd , Közép-Szolnok , Kraszna vármegye és

Kvár vidéke visszakapcsolását illeti : ezek a XVI. és

XVII. század folytán közbejött békekötések alkalmával

az erdélyi fejedelmeknek , különös óvások mellett, éltök

fogytáig ideiglen s birtokul átengedve, Erdélyhez sem

törvény, sem alkii vagy szerzdés által soha nem csa-

toltattak; hanem az erdélyi fejedelmek, nem mint Hlyé-

nek, de mint „Magyarország részeinek urai" által bi-
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rattak magyarországi birtokul, olly kikötéssel, liogy

haláluk ntán a magyar király' hatalma alá visszaesse-

nek. Minek következtében az országhoz több ízben

visszakerülve, s ujolag ideiglen átadatva, 161) 3-ban Ma-

gyarországhoz, hova mindig tartoztak, tettleg végkép

visszacsatoltattak, s ebben az ugyanazon évbeli Alvin-

czy-féle válasz által meg is ersíttettek. Ennek folytán

1729-ig a magyar országgylésekre mindig meghivat-

tak '), ftz itteni törvényhozásban részt vettek, 1715-ben

a porták összeirása alkalmával Magyarországhoz való-

sággal üsszeirattak, a porták' helyesítése s az adó' ki-

vetése végett a rendkivüli orsz. coníluxus-okra követeik

által megjelentek, adójokat 1732-ig Magyarországhoz

fizették, s a magyar kir. helytartótanács' hatósága alatt

állottak. 1733-ban aztán kormányrendelet által az or-

szágtól ujolag elszakíttattak : mi ellen a magyar kir.

helytartótanács nyomban azon évben tiltakozott, s

mindjárt a legels országgylésen az 1741 : 18 által a

visszacsatolás elrendeltetett '). De ámbár a visszakeb-

lezés (meghallgattatván idközben — 1751-ben már

másodszor — Erdély) az 1764-diki országgyíüésen a

kivánalmak 24. pontjában sürgettetett, s az 1792 ; 11

•"') Kvár vidéke is, raelly Magyarországtóli elszakíttatása

eltt itt vármegyei hatósággal birt, st vármegyének neveztetett

1. 184"/g országgyül. iratok 65 1.

'^) 1741 : 18, 2. §. (Ö Felsége kegyelmesen határozta),

hogy Kraszna, Középszolnok megye, Kvár vidékével együtt,

mint Magyarországhoz tartozó, az adóügyekben ngy, mint a po-

litikai és törvénykezési ügyekben teljesen, Zaránd vármegye pe-

dig, melly adóügyekben már is alá van vetve, politikai és tör-

vénykezési ügyekre nézve, lehet leghamarább, meghallgatva az

erdélyieket is, az ország' törvényhatóságának visszaadassék, és

egészben s valósággal az országba visszakebeleztessék.
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által ujolag- elrendeltetett (meghallgattatván Erdély ez

évben harmadízben) : az végre nem hajtatott. Míg vég-

re az 1836 : 21 által e részeknek mindennem állapot-

jókra nézve Magyarországhoz teljes és tökéletes vissza-

csatolása bevégzett tény gyanánt kimondatott. ^) Mind-

azonáltal ezen törvény végrehajtása is elmaradván *),

az 1848: 6 következleg intézkedett, hogy: l.Kraszna,

Közép-Szolnok és Zaránd vármegyék, Kó'vár' vidéke és

Zilah városa, e törvények' azon törvényhatóságokbani

kihirdetése napjától, minden tekintetben Magyarország'

elválhatatlan egészít részeit képezzék. S ennek követ-

keztében: 2. A nevezett hatóságoknak az erdélyi kor-

mányszék , kincstár s fötörvényszék iránti minden fug-

3) 1836 : 21. „Eddig az Erdélyi Nagy-Fejedelemséghez

elszakítva volt Magyar- Országi ugy nevezett Részek, jelesen

Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd Vármegyék, és Küvár' Vidéke

az 1741 : 18-dik és 1792 : 1 1-dik Törvény-Czikkelyek' követke-

zésében polgári, köz-igazgatási, törvénykezési, adózási és min-

dennem állapotjaikra nézve teljesen és tökéletesen Magyar-Or-

szághoz ezennel visszacsatoltatnak. Mellyékhez képest 1. §.

Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd Vármegyék, és Kvár vidéke

ezentúl az Ország Gylésére meg fognak hivattatni, s ottan ülési

és szavazati visszaadott jussokkal élni. 2. §. Ezen visszacsatolás-

nak általányos, és tökéletes teljesítését az 1741-diki 18-dik Tör-

vény-Czikkely' 3-dik és 4-dik §-ok értelmében O Felsége ke-

gyelmesen eszközölni fogja. 3. §. A feljebb említett Részek' mos-

tani állapotjában valóságos visszacsatolásokig — mellynek siet-

tetését Felsége figyelemben tartandja, — s a' Törvénynek a'

visszacsatolás' következésében származható kérdések felett a' kö-

rülményekhez képest leend további rendeletéig, semmi változ-

tatás történni nem fog."

^) Kvár vidéke sem az IS^^^, sem az 184% « 184V8-

diki országgylésre meg nem hivatott, a meghívott megyék pedig

egyrészint követek' küldésében meggátoltattak.

Kécsi ! Magyar közjog. 6
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gése s minden viszonyai végkéj) megszüntetvén; azok

a magyar fÖ kormány' s magyar fötörvényszékek' ha-

tósága alá helyeztettek. 3. A visszacsatolási viszonyok'

részleteinek ezen alapon törvény , igazság s méltányos-

ság szerinti ideiglenes szabályozása — a jöv törvény-

hozásnak végelhatározás végett teend jelentési köteles-

sége mellett — a ministeriumra bízatott ; melly a visz-

szacsatolt részekre nézve a törvény' haladéktalan vég-

rehajtásához szükséges intézkedésekre felhatalmazta-

tott. ')

12. §.

Folytatás. A visszaszerzett és visszakapcsolt részek.

Hogy a mostanság Tótország, Regnum Slavo-

niae, Slavonia mfennor neve alá foglalt drávántuli vár-

megyék, mellyekrÖl már az 5. §-ban volt szó, a török ha-

talom alóli visszaszereztetésök s visszakapcsoltatásuk

után is megtartották korábbi jogi jellemöket, mint az

anyaországi államterületnek kiegészít
alkatrészei: kitetszik ezen visszafoglalás' s visszakeb-

lezés' történetébl, valamint félremagyarázliatatlan ok-

leveles és törvényes adatokból. Az ország' ezen részét

ugyanis, az I. Lipót' 1690 aug. 21-rl kelt oklevele kö-

^) Lásd ezen egész tárgyról bvebben a többi közt : a par-

tiumbeli bárom vármegye kérését a magyar országgyléshez

1791. országgyül. irományok III. sz. 6 1. és izenete a KK. és

RR-nek 18478 országgyül. irományok 40 sz. 64 1. Megjegyzend

egyébaránt, hogy e részek 1849 óta tényleg Erdély -hatósága

alatt léteznek.
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vetkeztében ') ottan megtelepedett rácz népségrl, a kor-

mányzó német hivatalnokok Eascia-n^k
, Ráczföldnek

nevezték el (Dunán inneni temesi részekkel együtt), va-

lamint kevéssel utóbb ugyaniilyenek , nem véve figye-

lembe a korábbi okiratokat s az ország' törvényeit, Sze-

rem, Posega , Valkó ,
Verocze drávántuli vármegyékre

a rajok nem tartozá Szlavónia nevezetet kiterjesztették.

Hanem a köznép' nyelvén divatozni kezdett emez új

nevezet az ország' köz s tiszti okirataiba és törvényeibe

a múlt század közepéig be nem hatolt ; és a nevezett vár-

megyék egy 1698 oct. 30-ról kelt kir. végzés követ-

keztében ") 1700-ban egy királyi biztosság által közvet-

lenül Magyarországba kebleztettek, és a magyar várme-

gyék' mintája szerinti rendezésk meg Ion kezdve ^),

csakhogy a kamarai igazgatás alól ekkor kivett eme

megyék' kiterjedése, határaiknak nem a régiek szerint,

hanem a létezett kamarai provisoratusokhoz képesti

megállapítása folytán' változást szenvedett ; és az ugyan-

ott a horvát- és szlavóniaiak' mintájára 1702-ben szer-

vezett végvidék magyar végvidék' nevét nyerte *).

Már az 1 69 9-diki nádori concursus' és porták' elintézése'

alkalmával, a vármegyék hat kerületre osztatván, s az

V-dik (drávántuli) kerületbe Szerem, Posega, Valkó és

Verocze megye, a Vl-dikba Szlavónia, Horvát- és Dal-

mátországgal (jelesen Zágráb , Várasd , Körös , Lika és

Korbávia megyék) soroztatván, ugyanezen felosztás az

*) Lásd az oklevelet Kercheliclinól, Notitit. prael. 435 1.

^) Idézve G y u r i k o V i t s n á 1 , II, 53 1.

^) Lásd az ezen bizottság által kiadott utasítást idézve

ugyanott, 11, 46 1.

'*) H i e t z i n g e r , Statistik der Militiirgranze des Oesterr.

Kaiserthums. I. 30 1.

6*
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1702-(liki concursus' és porták' igazítása' alkalmával is

elfog-adtatott, s a drávántuli kerület porta száma 110-rl

152V2-re, a VI. kerületé 408-ról 412-re emeltetett; va-

lamint 1711-ben is együtt tanácskozván a frendek,

megyék és városok az adó' elosztása iránt, oct. 21-diki

felírásukban a régi gyakorlatra, jelesen az 1702-diki

felosztásra liitvatkozva , ismét hat kerületet vettek föl,

s ezek között külön a drávántuli és a tót-, horvát- és

dalmátországit. További okleveles ersséget nyújt az

1708-diki országgylés' naplója, valamint az 1714-diki

összeírás terve ^). Szintolly világos és tökéletes bizony-

ság az 1715: 92, melly így szól: „() kir. Felsége az or-

szág' sz. koronájához tartozó Posega , Yereze, Szerem,

Valkó , Csongrád , Csanád , Békés , Zaránd , Torontál,

Szörény vármegyék' eszközlend visszakeblezését, s az

ország köz terhei viselésére, és valamint a törvénykezési

iigy a politikai ügyekben ,
Mármaros

, Kvár , Közép-

Szolnok, Kraszna vármegyéknek a szent korona' régi

jogán alapuló visszacsatolását elösméri." E törvények

magában is tiszta értelmét az országgylési irományok-

ból még teljessebben kideríti a KK. és RR. 1712 június

^) Amabban olvasható : „1708-dik évben XXIL ülés^ má-

jus 26-dikán. Ismét van ülés, mellyben olvastatik gr. Keglevich

Péternek;, mint Posega vármegye' fispánjának emlékirata. . .

Hanem itt kérdés támadt, valljon Posega vármegye nem tarto-

zik-e Horvátországhoz ? mert ha oda tartozik, nem lehet külön

követje^ miután Kroátia, Dalniátia és Szlavónia részére már van-

nak követek. A^égül kijelentetett, hogy Posega vármegye nem

Horvátországhoz, hanem Magyarországhoz tartozik, annálfogva

lehetnek és kell lonniök külön követjeinek.''

Emebben Magyarország' drávántuli kerületje a szóban for-

gó négy vármegyébl állónak jelöltetik.
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1-röl kelt sérelmi s kivánalmi felirata *^). Az 1722-diki

országgylésbl oct. 18-clikán s viszont 1733 mart. 12-

röl kelt fölterjesztésben Szerem , Posega , Valkó és Ve-

röcze vármegye „kétségtelenül az ország kebelében, Ma-

gyarországban fekvnek" mondatik , és Ki'oátia-. Szla-

vónia- és Dalmátiától megkülönböztetik : minek foly-

tán hozatott az 1715: 92 foganatosítását sürget' 1723:

20, s az ugyanazt ismételve igérö 1729: 7. Az 1741:

18 a szerémi és alsó -szlavóniai kerület' visszakeblezésé-

röl szól, s az 1741: 50 a visszakeblezendö alsó-szlavó-

niai részeket a bán' törvényhatósága alá rendeletidönek

mondja az 1715: 118 értelmében^). Az oklevelek' és

törvényczikkek' értelmével egyezöleg mit századbeli

tekintélyes egykorú írók Szerem , Posega , Vercze,

Valkó vármegyét nem a szlavóniaiaklioz, hanem a leg-

^) Az ide tartozó szavak idézve G y u r i k o v i t s n á 1 , 11.

57 1. Hogy az 1715 : 118. törvényezikkelyben említett ahó-szla-

vóniai részek nem a szóban forgó négy vármegyére értendk,

hanem Körös vármegye' alsó vidékére s Zágráb vármegye' né-

melly szávántuli részeire, már a 6. §-ban meg volt mutatva ; s

föl sem tehet, hogy az ország' rendel ugyanazon országgylés

két külön törvényczikkelyében két ellenkez dolgot akartak vol-

na rendelni.

') Lásd az idetartozó helyeket G y u r i k o v i t s n á 1 II,

58 s köv. 1. és B otka többször idézett értekezésében 75 1.

^) Hogy a szerémi kerület alatt az 1741 •• 18-ban Szerem

vármegyén kivül Posega, Veröczc s Valkó vármegye is értend?

bven bizonyítja Gyurikovits U, 61 s köv. 1. (lásd Botka

idézett értekezését is 76 s köv. 1.) Hogy pedig az 1741 : 50 által

a bán' hatósága alá rendelend alsó-szlavóniai részek alatt a va-

rasdi és károlyvárosi generalatusok által birt vidékek értendk,

kitetszik a horvátoknak az 1741-diki országgylésbl 22 dikén

<ölterjesztett sérelmeik- és kivánalmaikból (G y u r i k o v i t s , II.

04 ü köv. 1.)
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szorosabb értelemben (a kapcsolt részek nélkül) vett

magyarországiakhoz tartozóknak iíllítják '"*). Azonban

az 1741: 18 végrehajtására kirendelt kir. bizottság nem

járt el tisztében azon ösvényen, mellyet az 1715: 92,

1723: 20, 1729: 7, söt maga az 1741: 18 kijelölt, ha-

nem ezekkel ellenkez utasitások szerint "^.)
: minek foly-

tán azután az 1746 apr. 27-cliki kir. rendelvény is illy

eltér szellemben volt szerkesztve. Mert az említett bi-

zottság, kiszakasztván a végvidékek' szervezésére szol-

gálandó területrészeket, Valkó vármegyét megsemmisí-

9) Szörény, Vindiciae Sirmienses 1746, 65—176 1.

^
T i m o n , Imago novae Hungáriáé 1734, 19—22 1.

Pray, Diatribe in diss. historico-criticam de S. Ladislao,

1777, 79—82 1.

Pálma, Specimen Heraldicae Regni Hungáriáé, 1766, 56 1.

S z e g e d y , Tyrocinium, 1736.

^'*) Mária Terézia kir. utasítása 1745 apr. 1. és jul. 1-rÖl.

A fblcserélésre fleg három körülmény szolgáltatott alkalmat :

1) a Szlavónia nevezetnek ezen kétségtelenül Magyarországhoz

tartozó részekre való kiterjesztése a köznép' nyelvén és idegen

német hivatalnokok' tiszti Írásaiban, melly névcserét a 4 horvát-

ból, 1 hadbiztosból s csak 1 magyarból álló országos bizottmány,

elöirományok nélkül mködve, tiszti Írásaiban elfogadott. 2) Azon

törekvés némellyek részérl, hogy az 1617 : 23; 1715 : 39, 5 §,

melly Kroátia- s Szlavóniára nézve a római katholika va Hasnak

kizárólagos állást tulajdonít, az ország' ezen alsó, Duna és Száva

közötti részeire is kitérj esztessék, t. í. az ágostai és helvét hitval-

lású evangélikusok' kizárásával. 3) A báni hatalom' s törvényha-

tóság' szerfölötti megszorítása ; söt kizárása a jobbára katonai

hatóság alá vetett tulajdonképeni Bo-oátíából ; miután t. í, a va-

rasdí s károlyvárosi generalatusoknak az 1715 : 115 ; 1723 : 88 ;

1741,-: 49 által ígért vísszakeblezése nem volt elérhet, a bizott-

mány a báni hatóságnak a szóban forgó 3 vármegyére való ki-

terjesztését javaslá, mit az 1746 apr. 27-rl kelt kir. rendelet ki

ij mondott. Gyurikovits, H, 67 s köv. 1.
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tette, s a polgári hatóság' száma rn fennmaradt terület-

részekbl három, u. m. Szerem, Posega s Veröcze vár-

megyét alkotta , oda csatolva egyszersmind némelly

Körös vármegyétl elszakasztott helyeket: melly vár-

megyékre aztán az idézett királyi rendelet által kiter-

jesztetett (legelször) a szlavóniai, horvát- és dalmátor-

szági bán' polgári hatósága ' *) , s azzal együtt a szlavó-

niai nevezet. Ezen eljárás aztán az 1749-diki kir. bi-

zottság által is megersíttetett. De az 1751: 23 a neve-

zett vármegyéknek visszaadta egyenkénti országgylési

szék- és szavazatjogukat : mi azt mutatja , hogy a bán'

hatósága alá való rendeltetés mellett is, a Szlavóniába

való bekebeleztetés el nem ösmértetett *'). Mert ezen

vármegyék területének közjogi jelleme a bán' hatósága

alá történt rendeltetésök, sem a horvát-szlavóniai tarto-

mánygyülésekben azóta való részvetk által változást

épen úgy szenvedhetett, a mint nem szenvedett változást

az idleg szinte a szlavóniai bán' hatósága alá utalt más

*') A bán ekkor a nagy hatalmú s tekintély s különös

kir. kegyben állott gróf, utóbb herczeg Batthány Károly volt.

''^) 1751 : 23. „ . . . épségben hagyatván különben Magyar-

ország s a bán' joghatósága." Ugyanis, kérdés támadván az or-

szággylésen a megtörtént visszakeblezés' beczikkelyezése iránt,

és vallyon ezen szcrémi kerületet Magyarországhoz vagy Szla-

vóniához kellett volna-e keblesítni ? habár a horvát itélömester

az utóbbi mellett nyilatkozott, s a frendek is a kir. bizottságok'

igazolására emeltek szót, az alsótábla mindazonáltal semmi olly

szerkezetbe nem egyezett, melly a bizottságok' eljárását helye-

selte, vagy az ország' határai' megszorítását hozta volna magával

;

lásd az országgyül. naplót 1751 június 25-, július 6-, aug. 25-röl
;

K e r c h e li c h , Notit. prael. 406 1. G y u r i k o v i t s , 11, 50 s

köv. 67—72 1. Bot ka' id. értekezését 78 s köv. 1.
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magyar vármegyék' közjogi természete '"*). Valamint-

hogy az országgylés ujabb idben is elösmérte: mi-

dn 1834-ben, az ezen évi ang. 28-ról a hozandó m*béri

törvények' tárgyában kelt kegy. kir. válasz' azon meg-

jegyzésére, hogy a törvényjavaslat II. czikkelyében a

„Districtus Banatici" nevezet kihagyassék s helyette

egyenesen Temes, Torontál , Krassó vármegyék tétes-

senek, az ugyanottan elfordult alsó-tótországi nevezet-

nek szinte kitörlését s a Szerem , Posega , Vercze vár-

megyék nevezetének alkalmaztatását határozá "): mi

aztán az úrbéri törvényczikkek' szerkezetében is meg-

tartatott '^). S ezekhez képest az 1848: 5 törvényczik-

kely Vercze, Szerem és Posega vármegyék' követjei'

számát a magyar vármegyék' sorában határozza meg

;

és a gradiskai, bródi és péterváradi ezredeket a szerémi

végvidék' neve alá foglalja.

í3) Fejér, Croat et Slav. 75 1,

^'*) Lásd ez Iránt a két tábla közötti hosszas tárgyalásokat

az 183%-diki országgylés irományaiban, III. s további kötetei-

ben : honnan egyszersmind látható, mennyire el volt egyrészint

a dolog' valódi törvényes állása a köz tudalomban homályosulva.

'^) Lásd különösen 1836 : 4. Az országgylés t. i. nem
akarta az alsó-tótországi nevezetnek a szóban forgó vármegyék

tekintetében világos törvényes használata által, azoknak Slavo-

niához tartozóságát ösmérni el.
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13. §. . ;

Folylatás. A mai Horváíorszáo*) , a végvidékek , a magyar

tengerpart s Erdély.

A mai polgári Horvátország- , melly a tulajdonké-

peni Szlavóniát foglalja mogában
, a régi értelemben

vett Kroátiának némelly részeivel °), Magyarországnak

kapcsolt részét képezi, és az ország' területének épségé-

hez lényegesen maiglan tartozik ^). A magyar jog' kö-

*) M a cl a r a s s y , id. értekez. 167—170 1.

F a r k a s-Vukotinovich, Slavoniae erga Hungáriám correla-

tio legális, Zágráb 1845.

Das Verháltniss Kroatiens zu Ungarn, Lipcse 1846 99

—

109 1. (Az egész értekezés Horváth Istvánnak Horvátországot

érdekl értekezése ellen írva).

') Kivévén mennyiben ennek egyes részei katonai végvi-

dékek szervezetére fordíttattak, Horvátország nevezetének Szla-

vóniára történt kiterjesztésérl 1. a 6. §.

^) Zágráb vármegyének Kulpán túli kerülete az.

^) Némelly ujabb jogtudósaink a partes adnexae (kapcsolt

részek) s partes subjectae (hódoltatott részek) nevezetekhez lé-

nyeges közjogi fogalmakat kötöttek : kapcsolt részek neve alatt

a magyar korona' hatósága alá jutott olly tartományokat értvén,

mellyek a magyar jog' s Magyarország' politikai rendszere' kö-

zösségében éltek s élnek ; és a subjecta nevezetet olly tartomá-

nyokra alkalmaztatván, mellyek a magyar korona' felsösége alatt

illyszcrü közösség nélkül, csupán védhatalmi viszonyban álltak

(M a d a r a s s y id. értekezésében 102. 117 1. V i r o z s i 1 , spec-

VI. 38 1.) : azok nyomán, miket az 1807-diki országgylés c te-
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zösségével állandóan él, valamint a magyar közönséges

törvények' uralma alatt áll, mellyéknek szerzéséhez hoz-

zájárul. Politikai s törvénykezési hatóságai' szervezete az

anyaországival mindvégig egyenl', s az anyaországi

szervezet' összeségébe beillesztett maradt; fö tisztje a

bán, mint magyarországi zászlós úr , a magyar méltó-

ságok s fö tisztségek között kitünö helyet foglal el ; a

kintetben kifejezett ( az ezen évi országgylés 43. ülésébl a sé-

relmek tárgyában tett fölterjesztés 88. pontjában, Aeta 251 1.) ; s

igy már K o v a c h i c h (M. G.), Responsum ad Epistolam Jos.

Mártonffy Episc. Transylv. Buda 1807. 43 I. De az utóbb kap-

csolt részek' nevezete alatt értett Szlavónia, Kroátia s Dalmátia

régibb törvényekben s okiratokban partes subjectae nevezete

alatt fordulnak el ; így Mátj^ás kir. 1463-diki végzeraényében

(Kovachicli, Sylloge decret, I, 178 1.), I. Ferdinánd 1552-

diki végzeménye bevezetésében, Verböczynél (Hk. Ili, 1.

ez. !.§.)„... Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae at-

que Transylvaniae, sacrae videlicet Coronae Regni buius Hungá-

riáé dudum subjectorum et incorporatorum. . . ", a Quadriparti-

tumban 372 1. „ . . . nedm in Regno hoc Hungáriáé, verum

etiam in partibus sibi subjectis, videlicet Sclavonia, Croatia,

Transylvania, ac quibusvis aliis ..." Az 1606-diki bécsi béke-

kötés' 9- s 10-dik pontjában fordul a „Partes adnexae" nevezet

legelször el Szlavónia-, Kroátia- s Dalmátiára nézve ; hanem

ugyanott nationes adnexae és subjectae, valamint utóbbi törvény-

czikkelyekben partes adnexae és subjectae egyértelmek gya-

nánt használtattak (lásd p. o. 1608 kor, eltt : elb. 1. 2. §. 9. 10.

11. t. ez. berek.), hanem 1655 óta a törvényekben Szlavóniát,

Kroátiát, Dalmátiát mindig kapcsolt részek' nevezete alatt emlí-

tik, Cziráky, 5. §. Horváth Ist. Horvátorsz. 31. 32. §. Leg-

újabb idkben némellyek a kapcsolt részeket társországoknak is

kezdték nevezgetni : melly elnevezések azonban, mint a magyar

korona' jogai' rövidségére ii'ányzottak, mindannyiszor az ország-

gylési tárgyalások' alkalmával (így 1825-, 1830- 183VG-ban) el-

lenmondásra találtak.
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horvátok Magyarországon más Iioníiakkal egyenl hi-

vatalképességgel bírnak ; a magyar honvédelmi rend-

szer Horvátországra is kiterjed, és közadója a magyar

országgylésen állapíttatik meg , s a magyarországi

adórendszer szerint kezeltetik M.

A magyar sz. korona' joghatósága alá tartozó és

attól soha jogosan el nem szakasztható területrészekbl,

az ország' széleinek a törökök elleni védelmére alkotott

és sajátszer katonai szervezet alá vetett katonai vég-

vidékek : a magyar államterület' kétségtelenül lényege-

sen kiegészít részeit képezik , és pedig ahhozképest, a

mint az azoknak alakítására elvett területrészek az

anyaország' vagy pedig a kapcsolt részek' vármegyéi-

bl vétettek : az anyaország' vagy a kapcsolt részek'

területéhezi tartozóságnk által. Mindazonáltal az or-

szágnak azon többszörösen kifejezett sérelme , hogy a

katonai kormány a végvidékek területén nemcsak a

tisztán katonai ügyek körében, hanem a pohtikai igaz-

gatás, törvénykezés és közgazdászati ügyek tekintetében

is, és pedig nem a törvényes magyar rendszer, hanem

mindezekben az osztrák rendszer behozatalával gyako-

rolt törvényhatóságot, a magyar sz. korona' joghatósá-

gának lényeges rövidségére: a legújabb idkig orvoso-

latlan maradt ; s azon törvényes kivánalma, hogy a ka-

tonai végvidékek a politikai , törvénykezési s közgaz-

dászati ügyek' tekintetében az ország' törvényei szerint

*) Lásd különösen az 1807-diki országgylés' irományai-

ban a pótlékban 27. 29. 50. pont alatt ; az ugyanazon évbeli

kegy. kir. választ, ugyanott 500 1. Az 1764- s 1766-ban rende-

zett erdélyi katonai végvidékek 1851 óta fel vannak oszlatva, s

az illet terület és lakosság minden tekintetben a polgári törvény-

hatóság' alá vissza van helyezve.
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igazgattassanak , teljesedest nem nyert. Hanem az

1848: 5 törvényczikkely a liatárorvidéknek is ország-

gylési szék- és szavazatjogot tulajdonított , s számára

összesen 15 követet határozott.

Végre, mi a magyar tengerpart alatt értett terület-

részeket illeti : némellyek azon véleményt fejezték ki,

hogy ezen dalmátiai s kroátiai területrészekbl alkotott

kormányvidékben semmi ollyan területrész nem foglal-

tatik , melly már különben is , mint a magyar korona'

tartományaiból vett, ennek hatósága alá ne tartozott

volna ^), valamint az horvát részrl egész terjedelmében

Horvátországhoz tartozónak állíttatott. Hanem a nia-

^) így Pray után (Hist. Regiium Hung. III. 55 1. a) jegy-

zetben) gr. C z i r á k y is, lus publ. 38—40 §. Ezen úgy neve-

zett magyar tengerpart, mclly magában foglalja Fiumét, Bucca-

rit, Buccaritzát, Porto-Re-t, Carlopagot, Tersatot, s összesen mint-

egy 30 helységet, Mária ^erézia által 1776-ban szerveztetett el-

ször, ki a Magyarországhoz csatolt Fiume' révpartját, valamint a

buccariét szabad révpartok' kiváltságával ruházta fel, s hogy a

kereskedelmi út ne legyen katonai hatóság alatt álló, bizonyos

kerületet részint a katonai végvidéktl, részint Zágráb megyétl

elkülönözve, alkotta Szörény vármegyét, annak fispányságát a

humei kormányzóra ruházva, melly vármegye azonban nem sok

id múlva meg ln szüntetve. A szóban forgó tengerparthoz tar-

tozó területrészek nagyobbára a Frangepán-Zrinyiféle jószágok-

ból valók, mellyéknek jogvédelmére vonatkozó törvényczikke-

lyeket már régebben taláhmk (mint az 1596 : 32; 1638 : 42;

1647 : 50 : 1649 : 32.), s mellyek az utolsó Frangepán' és Zrínyi

Péter' Idvégeztetése után Frangepán-Zrinyiféle fiscalis jószágok'

neve alatt a grátzi kamara' igazgatása alatt álltak, miért is az

ország' jogait az 1681 : 71 ; 1687 : 22; 1715 : 116; 1723 : 94

szorgosan fentartotta, st midn e részeket a hivatalok' nyelvén

osztrák tengerpartnak kezdek nevezgetni, a magyar korona' jo-

gának épségben tartására az 1765 : 30 alkottatott.
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gyár tengerpart közjogilag különböz két részbl áll,

egyikéi Fiume' kerülete, másikát a Buccari é>s Vinodol

nevét visel két kerület teszi "). A buccari- és vinodoli

kerületek dalmátiai részek, a mint t.i. Dalmátia a magyar

királyok által vétetett '
, mellyeket még a 17. századbeli

törvények tengeri részek nevezete alatt megkülön-

böztetnek Horvátországtól ^). Mindazonáltal azon nézet

mintha Buccari s Vinodol Horvátország' részét tenné,

elterjedett azon ideiglenes rendszabály' következtében,

mellyet az akkori háborús körülmények között az 1648:

'') Lásd ezen egész tárgyról B o t k a' id. értekezését, 11.

Magyar tengerpart i'já ; iaptalan követelés 36—47 1., kit a szöveg-

ben foglalt eladás követ.

'') Tamás spalatoi esperest (liíst. Salonit. e. 1. Schwandtner-

nél, Scriptores I.) azt mondja : „Most teliát Dalmátia kezd-

dik Epyrusnál, hol van Dyrrachium, és kiterjed a Quarnero

öbölig." Dönt oksúly I. Lajosnak békeszerzdése a velenczeiek-

kel, hol emezek így nyilatkoznak : „ . . . lemondunk egész Dal-

mátiáról, t. i. a Guarnary' (Golíb di Quarner, Istria keleti hatá-

rain) közepétl kezdve Durazzo' határáig, minden városokról,

földekrl, várakról, szigetelu'l, kikötkrl . . . s névszerint a szá-

razföldön létez Noná, Jadra, Scardona, Sibenicum, Tragurium,

Spalatum és Ragnsium városokról ; nemkülönben a továbbat fek-

v városok- s földekrl, Chersum-, Veglia-, Arbum-, Pagum-,

Brachia-, Lesina-, Cm'sulá-ról, szigeteikkel s minden tartozé-

kaikkal s hasznaikkal ; és Dalmátia' és Ki'oátia' czímérl, mely-

Ivekkel élni szoktmik vala. . ." F ej ér, Cod. dipl. IX, 2, 656 1.

így továbbá Istvánífy Miklós nádori helytartó a Dalmátiából meg-

maradt részeket szorgalmasan megkülönbözteti Horvátországtól,

s p, 0. Clissát és Segniát (Zenget) több helyen Dalmátia' ma-

radványaihoz számítja. Az 1396 : 32 Grobmek, Bakár (Buccari)

és Hi'clin várakat tisztán Dalmátiába helyezi ; T i m o n , imago

novae Hung. 102 1.

8) Jelesen 1635 : 36; 1647 : 50. 57; 1659 : 85, 2. §.

1681 : 71.
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57 állapíta, ezen dalmát részeket Zágráb megyei tiszt-

vi.selükre bízva; s megeró'síté az 1791 •' Gl , melly eme

tengeri részeknek „Horvátországhoz (hova régente tar-

toztak), s áUala a Magyarország' sz. koronája alá Mária

Terézia által eszközölt visszacsatolását" beczikkelyezé.

Hol azonban Horvátország' neve alatt nem a szoros ér-

telemben vett Kroátia , hanem mind a három kapcsol-

mány' tömege, n. m. Dalmát-, Horvát- és Tótország össze-

sen értend (mint az nem ritkán értetett Szlavónia neve

alatt is). És az 183%-diki országgylésen az alsótábla

ezen részeknek Dalmátiához tartozását ismét elös-

mérte ^).

Ellenben Fiume kerületével, mellyhez addig a ma-

gyar korona' nevében soha nem tétetett követelés, kirá-

lyi adomány által jutott birtokába. Ugyanis Mária Te-

'•^) Ottan a 307. ülésben a 237 sz. alatti izenetnek az 5.

czikket tárgyazó pontjában az alsotábla kijelenti, hogy ezen (vi-

nodoli) kerület' jövend sorsa Dalinátiának országos bizottság

alatti visszakapcsoltatása' s a rendszeres munkákban elforduló

Szeverín (Szörény) vármegye' felállítása' kérdésével van kapcso-

latban. Továbbá, hogy miután az 1791 : 61 alkotása óta maga

Dalmátia is visszaszereztetett és Magyarországhoz miképen esz-

közlend kapcsolása' kérdésében 1830-ban országos bizottság

rendeltetett ki, nemcsak aziránt, valljon ezen kerület a publico-

politicum tárgy iránti rendszeres munkálat' következtében Zág-

ráb vármegyéhez vagy más felállítandó megyéhez legyen-e kap-

csolandó, hanem egyszersmind Dalmátia' határairól, a helyreálh-

tandó vármegyének melly országhoz leend kapcsolásáról és Dal-

mátiának Magyarországhoz való állásáról is támadt kérdés ; mert

sem az 1790 : 61, sem a tartomány természeti fekvése, a felhí-

vott törvény' alkotásakor még idegen országlás alatt lev Dalmá-

tiának régibb, s jelesen az 1596 : 32. törvényczikkelyben mu-

tatkozó jogait nem gyengíthette. ISSVg írások, IV. köt. 94 95 1.
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rézia, a magyar bc^ termékeknek az adriai tengeren ki-

vitelt 8zerzend.ö : e czélra Fimnét Magyarországnak ado-

mányozá s 1779 ajíril 23-ról kelt ünnepélyes oklevele'

erejével Fiumét kerületével Magyarországhoz csatolá

;

mondván, hogy „Fiume keresked város (urbs haec

commercialis Fluminensis S. Viti.) kerületével együtt,

Magyarország' szent koronája' külön kapcsolt testének

tekintessék/' s a másik buccarii, Horvátországhoz régi

idktl fogva tartozó kerülettel semmiképen össze ne

vegyíttessék : mi által a magyar koronához valósággal

egy új tartományrész járult. Az 179°i-diki országgy-

lésen a rendek a magyar korona' eme szerzeményét

törvény által is teljesebben biztosítandók , mellzvén

a horvátországi követek' követelését, a felküldött el-

leges kívánalmak sorában Fiume' beczikkelyezteté-

sét szorgalmazák '"). Azonban az 1791 január 13.

kelt leirás e tárgyat, hogy jövendre minden biz-

tossággal intéztessék el, a jöv országgylésre halász-

ta; "j a krajnai rendek pedig még azon évben felszó-

laló folyamodást nyújtottak be az udvarhoz, Fimnét

ezen herczegséghez tartozónak \dtatván. A folyamodás

kiadatott Roschmann udv. levéltárnoknak, ki még azon

évi nov. 19-dikén készen Ion okleveles adatok' nyomán
szerkesztett azon véleményével, hogy Fiume csakugyan

a követel herczegséghez tartozik. E munkálat 1792

február 9-dikén kelt udv. rendelet mellett leküldeték a

m. kir. helytartótanácshoz azzal, hogy mind az ország'

historiographusa Pray Gy. mind pedig a íimnei kor-

»") 179% írások, a 29. üléshez 32. sz. 4. pont 225 1. a 44.

üléshez 52. sz. 11. pont, 369 1. vesd ö. az 55. sz. felii'ás' 8. pont-

jábani nyilatkozatot 407 1.

*0 Ugyanott 49. ülés 64. sz. 11, pont 498 1.
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mányszék s maga a város is e tárgy iránt megliallgat-

tassék. Pray' törekvése oda ment, hogy Fiumét a ma-

gyar korona alá tartozó Dalmátia' kiegészít részének

mutassa meg ^'^). De alaposabb magának a fiumei ke-

rületnek 1792-ben adott felvilágosítása, miszerint: már
1312-ben deDuyno vagyis Tybeini Kudolf, mint Fiume'

ura, ezen város' és föld' vámjait a görczi grófok' kezes-

sége alatt haszonbérbe adja , s magát a görczi gróf hí-

vének vallja. Egy 1365-diki oklevélbl '^) kitnik, hogy

Fiume több évvel elbb Frangepán Bertalannak le volt

kötve ; mibl a tulajdonos Duyno család s a Frangepá-

nak között sok vita támadván, ezeket 1365-ben azzal

szüntették meg a vitázó felek, hogy Frangepán Bertalan'

fiai Fiume' földét és várát minden tartozékaival Duyno
Hugónak és maradékainak elbbi tulajdon birtokába

visszaadák; kiknél 1399-ig folyton maradott; a mikor

ezen család' utolsó fiivadéka' magvaszakadván, Fiume

az austriai berezegek' hbéries , majd pedig közvetlen

felssége alá jutott, s k azt egészen Mária Terézia'

adományozásáig folytonosan gyakorolták fölötte, de sem

Isztriához, sem Krajnához nem csatolva, hanem külön-

váltan '^).

Fiume' beczikkelyeztetése ismét szóba jött az 1802-

^^) Oksúlyait s ezeknek czáfolását lásd Botka' idézett

értekezésében.

13) Fej ér, Cod. dipl. IX, 3, 518 1.

1^) Az önállás' bizonyságait 1. Botka' id. értekezésében

42 1. Különösen kiemelend, hogy Fiume 1631-ben II Ferdi-

nándnak, 1651-ben III. Ferdinándnak, 1728-ban VI. Károlynak

a többi ausztriai tartományoktól külön tette hódolatát 5 hogy

1725-ben a pragmatica sanctio-t más ausztriai tartományoktól

elkülönözve irá alá s fogadá el.
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8 1805-diki országgylésen '^); de ekkor az ország' ké-

relme nem teljesült , bár a királyi válaszban arról biz-

tosíttaték a magyar nemzet a fejedelem' részérl , liogy

felséges nagyanyja' bkezségét fAugustae Aviae libe-

ralitatem) vissza nem vonandja. Az országos óhajtás

végre az 1807-diki országgylésen valósult a beczik-

kelyezÖ 4-dik törvényczikkely' alkotása által ^^), melly-

hez, miután az 1813-ban a francziáktól visszafoglalt ke-

rület 1820-ban a közigazgatás' elbbi alakjára nézve is

viszont egyesítteték Magyarországgal , a törvénykezés'

ügyét szabályozó 183G: 19 járult 'J. A magyar ten-

gerpart' alkatrészeinek eme különböz közjogi jellemét

az 1848: 5 törvényczikkely is szem eltt tartja, midn
a fiumei kerületnek külön tulajdonít egy követet a ma-

gyar megyék' és szabad kerületek' sorában , az 5. §.

104. száma alatt; ellenben a Horvátországra nézve ál-

lapított követek' számát ugyanazon törvényczikkely az

53. §-ban Horvátország' vármegyéi, kir. városai s a túr-

mezei kerület mellett a buccari- és vinodoli kerületre is

rendeli felosztatni.

^5) 1802. 46. ülés 323 1. írások 18. sz. 73 1. 1805, 10. ülés

84 1. felírás 10. sz. 37 1. kir. leirat 15. sz. 56 1.

''') Keletkezése' körülményeit lásd 1807 írások 45. sz. 13.

pont 231 1. 68. sz. 396 1.

'') Keletkezésének förténetére nézve lásd az ISS'^/g-diki

177-dik ülést. *
'

Ricsii Magyar köijog
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14. §.

Folytatás. Erdély' viszonya Magyarországhoz.

Midn Erdély a 17. század vége felé a mag-yar ko-

rona' hatósága alá visszahelyezte magát, a magyar ko-

ronának ezen tartományhozi amaz ösi jogánál fogva,

melly Erdély' különléte idejében sem szenvedett vala

teljes megszakadást, sot inkább hatályában több ízben

világ-osan fenntartatott s elösmértetett : az e czélra tett

intézmények a Magyarországgali régi, a iG. század'

közepe' tájáig szorosabb kapcsolat' s egyesülés helyre-

állí' ására czéloztak. Bár ennek léteslését ez alkalommal

több ok gátolá. Jelesen az Alvinczy-féle kir. válasz 22.

pontja megveté Erdély' külön kir. udvari kaczelláriá-

jának alapját, s ez által a magyar korona' fennhatósága

alatti különlétnek, melly azóta 1848-ig fennmaradt '^).

') „Azt vélte volna ugyan Ö szentséges császári királyi

Felsége, hogy a magyar udvari kanczelláriával az erdélyi kiadó

hivatal az udvarban az ösi jog szerint úgy lenne egyesíthet,

hogy külön levéltár s lajstromzó hivatal, valamint ezen kiadás'

ezéljából külön eladó tanácsosok s titkárok állíttassanak fel, de

miután a rendek erre sem álltak rá, s inkább kívánják a magyar

kanczelláriától egészen elkülönzött kiadó hivatal' felállítását,

sz. cs. kir. Felsége erre is kegyelmesen hajolni méltóztatott."

") A magyar korona' ezen elösmért fennhatóságánál fogva

Erdély' köz viszonyai 1848-ig is több fonal által egybefüggtek

Magyarország' alkotmányával ; így p. o. ebbl kimagyarázandó,

hogy az erdélyi országos f hivatalok nem nagyfejedelmieknek,

hanem királyiaknak neveztettek, hogy az erdélyi nemesek is a

magyar szent korona tagjai voltak, hogy az erdélyi római katho-

likus püspök mint magyar fpap a magyar országgylésen meg-
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Miután Mária Terézia az 1741: 18 által elösméré, hogy

Erdély, mint a mag-yar koronához tartozó, általa s utó-

dai által ezen korona' jogán birandó s kormányzandó

:

1791-ben a magyar országgylés részérl Erdélynek,

mint Magyarország' valóságos és elválhatatlan tagjának

viszontegyesítése smunicipalis jogai' és intézményei' ép-

ségben tartása mellett, egyesített kormányzása (tekin-

tettel az erdélyi három nemzetnek az ezen évi ország-

gylési irományok közt 40—52 lajDon álló nyilatkoza-

taira is) sürgettetett '^), s ugyanaz az 17 92-ki országgy-

lésen ismételtetett '*): az 1792: 11 elrendelte Erdélynek

Magyarországgali szorosabb egyesítése iránt országos

küldöttség általi munkálat' kidolgozását. Utóbb az 1802.

1807. I82V7. 183%. 1844. országgylések részérl ezen

ügy többszörösen az ország' elleges sérelmei sorában

ujolag sznyegre hozatott ^), az 184%-diki erdélyi or-

szággylés ugyancsak ezen egyesítés' tárgyában bizott-

mányt nevezett ki ; 1848-ban pedig a magyar ország-

gylésen törvényczikkely alkottatott (1848: 7) Ma-

gyarország' és Erdély' egy kormányzás alatti teljes

egyesítésérl, és (föltévén az erdélyi országgylés meg-

egyezésének hozzájárulását) Erdélynek a magyar or-

szággylésen leend képviseltetése elhatároztatott: az

ugyanezen évbeli törvényczikkelyek által felállított

független felels magyar ministeriumnak kötelességévé

jelent. W e n z e I ,
Magyarország' és Erdély' 1848 eltti alkot-

mánya, a Budapesti Szemlében XL köt. 35G 1.

3) 1791 irományok 298 1.

*) 1792 irományok 76 1.

^) Lásd, 1802. irományok, 205. 290 1. 4. pont 1807. írom-

a pótlékban 23. pont alatt, 182% h-oiu. 3131. 183%irom.l, 172

s köv. 1. 18^740 irom. 11, 216. 1. IV, 241 1. 18474 irom. U, 17 1.

7*
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tétetvén, hogy az egyesülés' teljes végrehajtására szük-

séges lépéseket megtegye, mint szintén e tárgyban ki-

merít törvényjavaslatokat terjesszen az országgylés

elébe : e részben vezérelvi mondatván ki , miszerint

Magyaroszág Erdélynek mindazon külön törvényeit és

szabadságait, mellyek a mellett, hogy a teljes egyesü-

lést nem akadályozzák, a nemzeti szabadságnak és jog-

egyenlségnek kedvezk, elfogadni s fenntartani kész.

Minek folytán az erdélyi 1848 diki országgylésen is

ezen egyesülést elfogadó törvényczikkely alkottatott

„Magyarország és Erdély' eggyé alakulásáról" : melly

1848 június 10-rl kelt kegy. kir. válasz által meger-

síttetett , s a legfelsbb királyi megszentesítés végetti

fölterjesztés' eszközlésére visszaküldetett. ' S ugyanazon

erdélyi országgylésen, egybehangzásban az 1848: 5

magyarországi törvény czikkelly el, intézkedések tétettek

a magyar országgylésre küldend követek' népkéjjvi-

selet alapjáni választása iránt, mellyekre vonatkozólag

egy, szinte 1848 június 10-rl kelt kegy. kir. válasz

adatott ki ^).

15. §.

Folytatás. Daimátország : Gallíczia és Lodoméria.

Dalmátia a múlt század' vége feléig Magyarország,

a velenczei köztársaság s a török között maradt meg-

osztva. Magyarország , mellynek királya a „dalmátiai

király" czimét folyton viselé, a quarnaroi tengeröböl

mellékét tartá ; a velenczei Dalmátia Cherso szigettl

®) 1848-dik évi erdélyi országgylési törvényczikkek. Ko-

lozsvárit 1861.
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— a quarnaroi öböl legvégf^öhh csúcsától kezdve — le

egészen aNarentáig s terjedett; végre a törökök a haj-

dani szerb Dalmátiát s a ragusai köztársaság fölötti véd-

hatalmat birták. Midn a franczia liábork alatt franczía

sereg szállá még Velenczét, a dalmát tengeri városok

és szigerek, fölébredvén bennök a magyar király' lu'alma

iránti régi hajlamuk, Zára és Sebenico példájára 1797-

ben önként meghódoltak a magyar királynak; s a cam-

poformioi béke ugyanezen évben megersíté a vissza-

szerzettek' birtokát. Dalmátia lakosai pedig nem késtek

jöv kormányoztatásukat tárgyazó kivánataikkal a trón

elébe járulni: mellyek közöl köztudomásúvá vált az,

miszerint Dalmátia Magyarországhozi hajdani törvé-

nyes viszonyát felújítani kivánja : bár ekkor ebbeli ki-

vánsága teljesedést nem nyer''. De Magyarország

sem mulasztá el , mindjárt a Dalmátia' visszakerülése

után tartott legels országgylésen 1802-ben, fölélesz-

teni a magyar koronának Dalmátiáhozi régi jogát , és

sürgetni visszacsatoltatását ',): melly kivánalomra vo-

^) A sérelmek és kivánalraak iránti fölterjesztés az 53.

ülésbl a 3-dik pontban így szólott : „Dalmátia' azon részeit,

mellyek régebben az ország' szent koronája' joghatóságától el-

szakasztatván, a Felséges Uralkodó ház' uralma alá visszaestek

— annyival is inkább, mivel a gyászos háború tartama alatt a

közjóért s a legfelsbb trón épségben tartásáért bövséges ma-

gyar vér ömlött, s ezen ország a költségeknek is, valamint a há-

borúval járó terheknek tet .^nes részét viselte ; söt kétízbeni rend-

kiviüi fölkelés által gyámolította a köz ügyet — a régi testhez,

tudniillik a szent koronához, az ország' ösi jogai azon idktl
fogva az egyházi méltóságoknak czimzetes adományozásai által

is fel lévén tartva, az okleveles törvényczikkelyek' kívánalmához

képest visszakebeleztetni . . . kérik, könyörögvén egyszersmind,

hogy a visszakeblezés' létesítéséig is szabad legyen mindkét rész-
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natkozólag- kir. válasz által elösmértetett Dalmátiának a

magyar korona' jogaihoz való tai*tozósága ^). A vissza-

csatolás az 182V--cIiki országgylésen is sürgette-

tett ^); nemkülönben az 1830-diki országgylésen V.

Ferdinánd' koronáztatása alkalmával , midn aztán az

1830 dec. 2-ról kelt kegy. kir. válasz e kivánalom' va-

lósítását majdan bekövétkezendönek igére ^)
: mellyhez

röl a járás-kelés és szabad kereskedés. 1802 irományok 249 1.

^) A sérelmek s kívánalmak iránt kelt kegy. kir. válasz'

ide tartozó pontja így szól : „A 2- és 3-diklioz . . . Dalmátiára

nézve pedig O Felsége elösméri, liogy a szent korona' jogaihoz

tartozott ; minthogy azonban a Magyarországhoz kapcsolása iránt

fölterjesztett kérdés nagyobb súlyú, hogysem a külügyek' jelen

viszonyai között, a köz állományra való tekintetbl is, most elin-

téztethetnék : O Felsége ennek érdemét bvebben megfontoland-

ja, s legfelsbb válaszát annak idején adandja. 1802 iromá-

nyok 290 1.

^) A praeferentialis sérelmek' és kívánalmak' sorában : A
szávántuli részek' visszacsatolása iránt semmit inkább nem re-

ménylének a honpolgárok, míntliogy O Felsége, koronázási liit-

level ;' 3-dik föltételéhez képest Dalmátia' hátralev részét is

visszakebeleztetní méltóztatandílí ; mivel pedig e törvényes kí-

vánságnak maiglan elég nem tétetett, a KK. és RR. Felségé-

nek könyörögnek, hogy miután Dalmátiának az ország' szent

koronája' jogához való tartozóságát 1802 oct. 17-rl kelt kegy.

válasza által kegyesen elösmérte, annak visszakebeleztetését, a

Horvát- és Dalmátországhoz tartozó szigetekkel együtt végre

kegyelmesen elrendelni, és mind ennek, mind a szávántuli részek

s tengermelléki kerület' visszacsatolásának törvényczikkelybe ig-

tatását azon hozzáadással megengedni méltóztassék, hogy a ma-

gyar szent korona' jogához tartozó többi tartományok is, mihelyt

azoknak visszaszerzése megtörténnék, az országhoz visszake-

beleztessenek. 182% irományok 313 1.

•*) 1830 irományok 167. az elleges sérelmek 1. pontjában,

és 413 1.
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képest az 1830; 5 alkottatott. Az 183V6-diki ország-

1

g-yülésen az ezen törvényczikkely szerint kirendelt I

bizottmány munkálkodásáróli tudósítás és a valóságos \

bekebeleztetés' és visszakapcsoltatás' teljesítése kéretett; |

mi az 18'%o- és 184'y4-diki országgylésen is ismételte- /

tett ").

Végre a Mária Terézia által 1773-b. utólag vissza-

szerzett Gallíczia és Lodoméria iránt, az 179 1-ki ország-

gylés ennek az ország' testéhez olly módoni visszakap-

csolását kivánta, hogy azontúl magyar rendszer szerint

kormányoztassék, s MagyarországgaH eme kapcsolata

a kir. hitlevélbe beigtattassék ^). Miután pedig a kir. Fel-

ség kijelenté , hogy hitlevelet csak az 1741-diki hitle-

vélbe foglalt dolgokról adand ki, egyebeki-öl pedig,

mellyeket az ország a maga s törvényei' biztosítására

szentesítendönek vél, más törvényes módoni intézkedés'

lehetségét megengedte : az országgylés azt kérte, hogy

e magyar koronái jogon visszaszerzett tartományok'

visszacsatolása s Magyarország' törvényei szerinti kor-

mányzása külön törvényczikkely által állapíttassék

meg '). Az 1802-diki országgylés aztán törvényben

kérte kimondatni , hogy Gallíczia és Lodoméria, mely-

lyek czimével a magyar királyok II. Endre' korától

kezdve joguknál fogva állandóan éltek , mellyek' zász-

lói a korona' jogának eló'tntetése végett koronázás al-
.

^) 183% irományok 1. 163 1. VI, 61 1. A mi c tárgyban az

18^740-cliki országgylésen történt, 1. ezen évi irományok, II,

215 1. IV, 198 I. 441 sz. alatt, 226 1, 475 sz. alatt, 241 1. 488 sz.

alatt; 184y4-röl ez évi irományok II, 17 1.

^) 1791 irományok 120 1. a tervezett koronázási hitlevél

XIX. föltételében.

') Ugyanott 286 1.
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kfilrnávn] a király eKitt hordoztatnak , r mellyek Mária

Terézia által is a magyar király' jogárjí^tl fogva köve-

teltettek vÍ8Sza , a magyar király' ugyanezen jogánál

fogva biratnak, s azon irányban a harminczadok is eltö-

röltessenek *•); mire az 1802 oct. 17. kir. válaszban ki-

nyilváníttatott, hogy ha a KK. és RR. oklevelekkel bi-

zonyítandják , miszerint Grallíczia s Lodoméria hajdan

magyar törvények szerint kormány<jztatott, vagy azon

tartományok' rendéi a magyar országgylésen üléssel s

szavazattal birtak , egy szóval, úgy, mint Erdély s más

kapcsolt részek, voltak valaha Magyarországhoz csatol-

va, ö Felsége a következ országgylésen további kegy.

választ adand "); melly bizonyítást csakugyan az 1807-

diki országgylés ügyekezett megtenni '"). Ezen visz-

ezacsatolás az 182%. 183%. 18-*74o. 184y4. országgy-

lésen is az elleges sérelmek' sorában folyvást srgette-

tett '0.

«) 1802 irományok 247 1.

") Ugyanott 290 1.

•") 1807 irományok 250—260 « n pótlékban 22. alatt.

") 1«30 irom. 167 1. 183V„ Írom. T. 163. 1. 18''-y,„ Írom.

11,215 1. 18474 irom. 1- H, 17 1.
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ii;. §.

A iiiaí;y«íi* «»H«^"i alkata. Az 6s-s/cr/>(Mlés.*|

Valljon n iiiao-^'jir alkotmáiiv' . a iiiao-yar közjog'

eredetét, a nemzet .sarkalatos politikai jooai ;'iltal m(^'r-

vsékclt s korlátolt fcjedclnii hatalonr kczdctt''t, a hon-

szerzok' ama B(51a kir;ily' lu'vteleii jeo'yzoj{'>m''l eladott

eredeti szerzóW-sétöl s y\r|);id' ezen alapúit uralkodásá-

tól, vagy pedig dics hoiircndezö els királymik Sz.

Istvánnak korától kell-e számítnunk?

Jelesebb jogtmlósaink' s tört(?netiróink' többsége

azon véleményt vallja, liogy nemcsak a nemzet' politi-

kai létének kezdetét jelöli a magyai-oknak Árpád alatti

megtelepedésök mostani liommkban ; hanem hogy egy-

szersmind a közel évezreden át korunkig fennállott ma-

gyar alkotmány' elemei, csii-ái s alapvonalai l'elösmé-

renddk amaz eredeti s/erzodésben. Miután nemcsak

Béla király' névtelen jegyzjénél felsorolt föltételeinek

nyomai kilencz század lefolyása alatt folyvást fíillelhe-

tök a magyar alkotmányos alapintézmények' vezéresz-

méiben, a mint azt az ország' állandó gyakorlata, ösi

szokások s köz törvények tanúsítják: hanem ugyan-

ezen föltételek (lia a bennök kifejezett vezéreszméket

vesszük), korunkig a jelenben h'imálló országalkot-

mány' fofÖ alapjaként s az {összes közjog' eredeti kiit-

íorrásaként voltak a nemzet által clösmérve.

*) U.irt.il, commc.iilarii II. könyv 7-12 §. I. köt. 114

- -124 1. ii{i;y;umtt(')l : A nuigyar vórnzcrzudi^s és h eöíki szókoly

krónika, LJj magyai- inuzouiii 1859, 413—426 1.
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Milly fontos e kérdés' eldöntésére Béla király' név-

telen jegyzjének, mint eme nevezetes ])olitikai esemény

részletei' elbeszéljének, történetírói liitelessége, kiki

könnyen beláthatja ^). Bár az is elösmérend, hogy e

kérdés' eldöntésétl független azon meggyzdés, mely-

lyet senki el nem utasíthat magától, hogy a számra

nem csekély s hadi erényekben tündökl magyar nem-

zet, melly nagy terjedelm idegen tartományokat hadi

jogon elfoglalt s köröskörül ellenségektl volt környez-

ve, több mint egy század' folytán törvények nélkül

nem élhetett, s megállapodott m-alkodás és kormány-

zati szabályok nélkül illy szélesre terjed országot Eu-

rópa' közepén Sz. István koráig fenn nem tarthatott

volna.

^) Hitelességét többször és hevesen megtámadták , így

S c h 1 ö z e r , T h u n m a n n , G e b h a r d i , S z k 1 e n á r (Hy-

pereriticon examinis vetusti M. Moraviae sitiis, Posony 1784)

Gustermann, Piringer, Palacky, Dümmler, Bü-

dinger, Tomek^ s legvijabban Rösler (zur Kritik álte-

rer imgarischer Geschichte, Troppau 1860) : de ezekkel szem-

ben méltán alapíthatunk Bél Mátyás, Benczúr, Kollár,
Pray, Pálma, Katona ítéletére, úgy C o r n i d e s r e , ki-

nek az Anonymus' védelmére s hitelességére irt dolgozatát bvít-

ve kiadta E n g e 1 (Vindiciae Anonymi Belae regis notarii, Bu-

dán 1802), s több más higgadt történetvizsgálók' nézetére : az

ujabbak közöl különösen kiemelve E n d 1 i c h e r t (Anonymus'

kiadásának prolegomenáiban), B a r t a 1 1 (Comm. I. könyv 2—19

§.) JMásodik nyiltlevél Pauler Tivadarhoz, Béla király névtelen

jegyzje körül. Új magyar múzeum 1858, 356—373 1.) Szabó
Károlyt (Béla kir. névtelen jegyzje és némelly bírálói. Buda-

pesti szemle XI. köt. 184—213 1., Röslert czáfolva), ki t egy-

szersmind ismét I. Béla király' jegyzjéül akarja elösmérni : ho-

lott mások II. vagy III. Béla' jegyzjének tartják, vagy mint

Kollár, Pray, Bartal, t IV. Bélával hozzák viszonyba.



107

Az eredeti szerzdés' föltételeit a névtelen iró kö-

vetkezleg sorolja fel ^'

:

„Az eskü' elsÖ állapota így vala: hogy még éle-

tök tart, mind magoknak, mind maradékaiknak, vezé-

rök mindig Almos' vérébl legyen." Ezen szerzdés'

erejénél fogva tehát a fejedelemség Árpádra s ivadé-

kaira örök joggal átruháztaték örök idkre : bár meg-

marada a nemzetnek azon szabadsága, hogy Árpád'

ivadékai közöl azt válassza, kit e tisztségre alkalmas-

nak ítélend ^)
;
mellynek gyakorlása a királyság' alapí-

tása ntán is fenntartatott, míglen ujabb idben (1687 :

2; 1723 : 2) az öröködési rend az m-alkodásra hivatott

ausztriai ház' tagjaira nézve alaptörvényileg megálla-

píttatott.. Egy uralkodó ház' örökjoga tehát (habár még

nem törvényesen megállapított rendszerinti öröködés'

joga), melly maiglan egyik f pontja a magyar állam-

jognak, már ezen eredeti szerzdésben feltalálható ,
ha-

bár itt a nemzet' szabad választási jogával vegyülve.

„Az eskü' másod állapota így vala: hogy a mi ja-

vakat köz ervel szerezhetnek, abban mindenki része-

sííljön." A szerzdés' eme föltételébl szokták volt íi-óink

a királyi adományok' rendszerének eredetét származ-

tatni, melly olly nagy fontosságú s széles terjedelmíí

helyet foglalt el a magyar jog' rendszerében ; és milly

fejedelmi adományozásokat már a vezéri korból maga

Béla kir. névtelen jegyzje említ (így a 17. 44. fejezet-

ben). Hanem ezzel szemben Bartal méltán utal az

^) Béla király ncA-telen jegyzje 6. fej. Lásd azok' szelle-

mérl : Petrovics, introdnctio in ius publ. 18—42 1.

Bartal, Comm. 11. könyv. 7— 12 §.

*) Mint az sok más népeknél, p. o. a nyugoti góthoknál. a

frankoknál, a langoitnrdoknál történt.
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els foglalási földek' jogára, sa szállás' czimére.

mellyen ezek jártak : nii a vagyonjog' ös magyar in-

tézményei sorában olly nevezetes szerepet játszott.

„Az eskü' harmad állapota így vala : hogy azon

elkel személyek, kik Almost szabad akaratjokból

m'okká választák, se magok, se maradékaik, soha a ve-

zér' tanácsából és az országlás' tisztébl ki ne rekesz-

tessenek.'' Az eredeti szerzdésnek eme f fontosságú

határozata már maga mutatja, hogy a magyar nemzet

korlátlan m-almat kezdettl fogva soha nem ösmért, s

Magyarországon a kormányalkat kezdettl fogva kor-

látolt, alkotmányos volt ; hogy midn a f hatalom Ál-

mos (Árpád) vezérre s ivadékaira átruháztatott, az ösz-

szes nemzet' szabadsága- s közjavának biztosítása vé-

gett olly módon mérsékeltetett. hogy gyakorlásában a

nemzet' nagyjai s tagjai is bizonyos részt vegyenek ")
:

mi tekintetben legfontosabb volt a törvény-szerzésbeni

részesedés, mit egyenesen felösmérünk Béla kir. névte-

len jegyzje' elbeszélésének 40-dik fejezetébl — ^), és

^) Erre példákat magánál Béla kir. névtelen jegyzjénél

találunk, kivált a 9. 10. 14. 19. 20. 22. 26. fejezetben.

^) „Árpád vezér és vitézei pedig a nyert diadal után innen

megindulván, jövének azon mocsárig, melly neveztetik Curtuel-

tou-nak (Körtvélytó Szabó Kár. fordításában) és ott maradának

a Gemelsen (Gyümölcsény) erd mellett harmincznégy napig. És

azon helyen a vezér és nemesei megállapíták az ország' minden

szokásos törvényeit és minden igazait, miképen szolgáljanak a

vezérnek és elkelinek, vagy miképen tegyenek törvényt min-

den elkövetett gonosztett fölött. S ott a vezér vele jött nemesei-

nek különböz helyeket ajándékoza minden lakosaikkal együtt.

És azon helyt, hol mindezeket elrendezték vala, a magyarok tu-

lajdon nyelvökön Scerii-nek (Szernek) nevezték, mivelhogy ott

rendezték el az ország' minden dolgát."
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az ország-' lisztségeinek fenntartása a magok' részére

idegenek eltt, minek kikötését az itt tárgyalt Ill-dik

pontban nem lehet föl nem ösmérnünk ; valamint ugyan-

abban leljük föl a magyarországi utóbbi Karok' és

Rendek' politikai jogainak is si csiráját.

„Az eskü' negyed állapota így vala : hogy ha va-

laki maradékaik közöl htlen lenne a vezér' személyé-

hez, és meghasonlást mvelne a vezér és rokonai kö-

zött, a vétkesnek A'-ére ontassék. miképen az vérök

ömlött az esküben, mellyet Almos vezérnek tettének.''

E pont mutatja, hogy a honszerzk meg voltak gy-
zdve a mindnyájok s mindenek fölött álló f hatalom'

szükségérl, s ennek méltóságát és tekintélyét annak

személyében, ki ezt törvényesen birja, szentül megr-
zeni kívánták; meg voltak gyzdve arról, hogy az

általok alkotott állam a fejedelem személyének szent

sérthetetlensége nélkül épségben fenn nem állhat; mi

végeit a fejedelem iránti hség' megszegésére megfelel

büntetést szabtak; miben a felségsértés' s a htlenség'

bnérl hozott késbbi országos törvények' els sere-

deti forrását találjuk fel.

„Az eskü ötöd állapota így vala : hogy ha valaki

Álmos vezér' és a többi fnöki személyek' maradékai

közöl esküjök' állapítványait meg akarná szegni, átok

alatt legyen mind örökre." f^zen föltétel* czélja volt, a

nemzet és fejedelem közötii alapszerzdésnek a fejede-

lem' részérli megtartását biztosítni. Hol azonban a

névtelen író által használt anathema szóból támasztot-

tak némellyek nehézséget. Kétségkívül e szó késbbi

keresztényi értelmében a szerzdök eltt ösméretlen s

rajok nézve idegen volt; de eredeti jelentésére nézve

nem, jniszerint a polgári s társodalmi közösségbli ki-
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rekesztést és számkivetést jelöli, melly büntetés' neme

ó'seink eltt épen nem volt ösniéretlen ')• Ugy látszik

itten keresend az aranybulla' 31. czikkelyének, melly

az ellenállási szabadságról szól, els eredete : melly

utóbb, mint balmagyarázatra, söt bels zavarokra al-

kalmat szolgáltató, az 1687 : 4 által eltöröltetett, s a

koronázási eskübl is világosan kirekesztetik.

Mindezekbl már világosan kiderül, hogy az Ár-

pád' választásakor a fejedelem s a magyar nemzet kö-

zött kötött alapszerzdésben (az úgy nevezett

vérszerzdésben) az utóbbi magyar alkotmány'

azon vezéreszméi s f vonásai bennfoglaltatnak, mely-

lyek majdnem ezer éves fennállása alatt benne mindig

felösmérhetk voltak, s a jelenkorig minden idviszon-

tagság' s a külalakzatok' különböz változásai' daczára

fennmaradtak : miszerint ezen eredeti szerzdés, közjo-

gunk' eme legrégibb hagyományi adata, államlétünk'

alakulásának legrégibb történelmi emléke : a magyar

közjognak valóságos kiindulási pontját képezi— habár

pusztán egy magán-történetíró hitelességén nyugvó át-

szállása' folytán jogi értelemben az alaptörvények közé

nem sorozható ^).

'^) Lásd ez iránt B a r t a 1 , Comm. II. könyv. 7. 33. §. I.

köt. 114. 1441.

®) C z i r á k y , ius publ. XVI. §. P a u 1 e r , alaptörvé-

nyek (magyarországiak 1848-ig), Egyetemes magyar encyclo-

paedia II, 351 1. Különben eddigien a magyar publicisták közöl

többen, mellzve a szigorú jogi kellékeket, a szóban forgó vér-

szerzödést a magyar alkotmány' alaptörvényeihez számították, így

Schwartner, Statistik d. Königr. Ung. II, 5 1. Fényes,
Magyarorsz. statiszt. II, 1 1. Beöthy, elemi magy. közjog 8. 1.

V i r o z s i 1 , ius publ. Spec. IV, 10 1.
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fur.

17. §. ' - -'i'^

Folytatás. Alaptörvények. *)

Azon törvények, mellyeken az államszerkezet

lényeges fpontjaiban, az uralkodás' és kormányzat'

alkata, az álladalmi fö hatalom' gyakorlásának alakza-

tai s föltételei, az alkotmány' elvei, intézményei s biz-

tosítékai sarkallanak : alaptörvények. Valamint

pedig Magyarország' összes államszerkezete s alkotmá-

nyos intézményei sok századi folytonos történelmi él-

mények- s fejldéseknek eredményei : azonképen az

alkotmány' lényeges intézményeit meghatározó jog-

szabályok nincsenek egy okmányba, alkotmánylevélbe

összefoglalva, hanem a közjogi életébon idnként el-

fordult különböz élményekhez, fölmerült körülmények-

s szükségekhez képest kíüöubözo idkbl származó

több rendbeli törvényes intézkedések által jöttek létre,

s egyéb országos törvények között elszórva találtatnak.

Ezért, s mivel alaptörvények jelentésével biró országos

törvények' alkotása törvényszerzési különös alakzatok-

*) Petrovics, introductio in ius pub 11—64 1.

S c h w a r t n e r ; Statistik d. Königr. Ung. II, 2 §.

Fényes, Magyarorsz. stat. II, 1—5 1.

Beöthy, elemi magy. közjog 5 §.

Cziráky, iu8 publ. XVI—XXVIII. §. Virozsil,
spec. IV. 9—13 1.

W e n z e 1 , Magyarország s Erdély 1848 eltti alkotmánya,

Budapesti szemle XI. köt. 337 1.

P a u 1 e r , Alaptörvények, Egyetemes magy. encycl. 11.

347—352 1.
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hoz kötve nem volt: azok' felsorolásában szétágaznak

az írók' véleményei, kik hol többet hol kevesebbet em-

lítenek föl alaptörvények gyanánt, nem lelve szilárd

vezérelvet azok' meghatározásában. Illy vezérelv csak

a magyar közjogi törvényhozás' fejldésének összes

szemléletébl meríthet. Mihezképest alaptörvényeknek

tartandók azok, mellyeket, elször : a törvényhozás

nyilván azoknak nevez, vagy tettei által kétségtelenííl

azoknak jellemzett; mivel pedig törvényhozásunk az

alaptörvények' rendszeres elsorolásába sehol nem bo-

csátkozott, azokat sehol tüzetesen meg nem határozza,

alaptörvényeknek tarfandók, másodszor : azon törvé-

nyek is, mellyek az alkotmány' alapelveit s alapintéz-

ményeit magokban foglaló tartalmuknál fogva illye-

neknek bizonyulnak. Miszerint az alaptörvények' fogal-

ma sem a fejedelem és nemzet közötti különös szerz-

désekre nem szorítható : mi e fogalomnak igen is szk
határokat szabna, s a törvények' nyilt szavaival ellen-

kezésbe jne ; valaminthogy másfell a király s az or-

szággylésen képviselt nemzet közötti egyezés minden

országos törvény' alkotásánál szemlélhet. Sem a feje-

delem és honpolgárok közötti minden politikai jogvi-

szonyokat szabályozó törvényeki-e ki nem terjeszthet :

mi által az alaptörvények' fogalma átalában a közjogi

törvényekkel, a közjog' törvényforrásaival azonosít-

tatnék.

A kifejtett vezérelvhez képest az alaptörvényekhez

a következk sorolandók

:

I. Második Endre' 1222-diki arany bullája 0.

^) S z e g e d y , Assertor libertatis hungaricae, dalmát, et

sclavon. Audreas n. Jerosolymit. Gyr 1750.
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Ezen, íüggíj arany pecsétjérl nevezett nagy fontossá-

gú (okmány '^) csak hét évvel kelt késbbre az angol

magna charfd-nál, mellyhez keletkezése' módjára s tar-

talmára nézve is hasonlít. Ugyanis 11. í^ndre, a szent-

földrl visszatérvén, a kincstárt kimerülve, az országot

végetlen, bonyolult zavarokba sülyedve találá , mellye-

ket Béla fiávali viszályai , az eladományozott javak'

visszaadására tett rendeletei, Kálmán fiának szerencsét-

len hadjárata annyira öregbítenek : hogy a Sz. István

által bölcsen rendezett ország' lehanyatlásának s vég-

rondásának elhárítására a köz állapotoknak közös ta-

nács- és akarattali javítása halaszthatatlanná Ion. En-

dre király e részben János esztergám! érsek' tanácsán

indult, kit nálunk azon érdem illet, mellyet az angol

magna charfá-vd nézve Langton István canterburyi érsek

szerzett; s országgylésen kiadott végzeményben úgy
a nemeseknek . mint országa' egyéb embereinek a Sz.

Istvántól adott (s illetleg ennek korából átszállott)

szabadságokat újra megerosíté, s az ország' állapotának

javítására vonatkozó egyéb dolgokról üdvösen intézke-

dett. Hogy az arany bulla valósággal országgylésen

kiadott végzemény, bevezetése és berekesztése mutatja:

mi okból azt Verbó'czy is decrefumiifik nevezi ^). Har-

Pálma, Notitia reriim hung. I, 599—622 1.

K V a c h i c li , Vestigia Comit. 82—127 1.

Bartal, Comm. VIII. könyv. .5—2() §. II. kit. 111—
129 lap.

Török, Hazánk I, 94—97 1.

^) Mint S z a 1 a y inondja (Magy. tört. I, 300 1.) : „a ma-

gyar történetek' mezején azon Deus terminus-ok egyike, mellyek

elre .s hátra mutatván, mcgállapodá.sra intenek bennünket."

^) Hk. 1, 9 ez. tí §. II, 14 ez. ... a nemeseknek azon di-

Récslt Magyar közjOg. 8
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minczcgy ezikkelye külön rovatok alatt a király' jogaí-

és jövedelmeirl, a király' fiáról , az egyháziakról , az

ország' zászlósairól, megyei ispánokról, a nemességroL

a nép' egyéb osztályairól, idegenekrl , hadseregrl, és

törvényszékekrl rendelkezik: részint a természetes va-

lódi nemeseknek Sz. István által illetetlentíl hagyott s

az ország' si intézményeiben gyökerezett szabadságait,

valamint a sz. király által a várjobbá g-yok- és telepl-

teknek adott jogokat megersítve, részint lij intézkedé-

seket téve s az angol charta példájára azoknak biztosí-

tékairól gondoskodva, mellyek között hires a 31-dik

czikkely' záradékában foglalt ellenállási szabadság ^).

Az arany bnlla hét oklevél2)árban adatott ki ; egyik

cséretes és jeles szabadsági eljoga, mellyel közönségesen mos-

tanig élünk és birunk, ezen dicsséges II. Endre fejedelemnek,

III. Béla király' fiának (ki a következ királyok' sorában els

lesz) idejében Írásban nyilváníttatott, s végzeméuy és közönséges

rendelet módjára megersíttetett." Hogy nem pontos kifejezés;

ha e végzemény épen a nemesi szabadságok' megersítésének

mondatik, kitetszik a bevezetés 3. §. szavaiból : „. . . megadjuk

mind nekik (t. i. a nemeseluiek), mind országmik' egyéb embe-

reinek a szent királytól megadott szabadságot," és egész szöve-

gébl, hol egyéb személyek- és dolgokról is történnek intézkedé-

sek. Az arany bulla védelmét G r o s s i n g' ( Jus publ. Hung. 5

—7 §.) és Guster mann' (Uug. Staatsrecht 10-—14 §.) meg-

támadásai ellen, kik azt, részint keletkezési módjából, részint

tartalmából folyt okoskodással, mint jogtalanul kierszakoltat,

hiteles szövegben nem létezt, a királyt megtartani lehetetlenek-

re kötelezt,érvényétl megfosztani akarák s az alaptörvények' so-

rából kitörlik, 1. K o V a c h i c h- és C z i r á k y n á 1 , id. helyeken.

"*) Hasonló szabadság más nemzetek' azon korbeli intéz-

ményei között is feltalálható. Az arany bullába igtatásának indító

okáról sajátszer és épen nem valószíntlen véleményt fejez ki

Bartal, comm. I. 129 L
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a pápának küldetett , ,,hogy azt lajstromába Írassa".';

második a jánosvitézeknél, harmadika templomosoknál,

negyedik a királynál, ötödik az esztergami káptalannál,

hatodik a kalocsainál , hetedik a nádornál tétetett le

rizetül ; de hét eredetijébl egy sem maradt fenn , mi-

szerint szövegét csak késbbi királyok' megersít ok-

leveleibl, mellyekbe szóról szóra átvétetett, ösmérjük.

Jelesen I. Lajos 1351-ben. a honfiak' azon hsége' el-

ösmérésel, mellyet iránta minden alkalommal, de fleg

nápolyi hadjáratában tüntettek ki. azt egész terjedelmé-

ben, egyedül az örökösök nélkül kimúlt nemesek' va-

gyonrendelkezésérl szóló negyedik czikk' kivételével,

megersítette. Ugyanazt tette leánya Mária és I. Má-

tyás király, külön oklevélben, holott más királyok ko-

ronázási esküjökben igérék megtartását. Az 1687:4

azonban az ellenállási záradékot „minden netalánjöven-

dre e miatt a király, ország és kapcsolt részei között

táraadható bizalmatlanság' gyökeres kiirtása végett el-

törölte ,
de egyébiránt , ezen czikk- és végzeménynek

minden pontja, föltétele és záradéka épségben marad-

ván."

Hogy pedig az arany bulla , habár tartalmának

egy részét elavult intézkedések képezik , valósággal az

alaptörvények között foglal helyet, tanúsítják az emlí-

tett megersít királyi oklevelek, Verbczy Hármas-

könyve' H. részének 14. czime ^), a kir. hitlevél- és ko-

ronázási esküben folyvást líu-ténni szokott megemlítése.

^) 10. §. „És ezért mind e raai uapig minden ö utána kö-

vetkez királyok mieltt megkoronáztatnának, hogy Endre ki-

rály' úr végzeményét s törvényeit megtartsák, ez ország' fpap-
jai-, zászlósai-, nagyjai-, frendéi- s nemeseinek esküt szoktak

tenni."

8*
,f
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n. Verböczy Hármaskönyve' I. részének 9. czime,

melly a nemesség' sarkalatos szabadságait elsorolja;

nem ugyan azon értelemben, mintha a Hármaskönyv'

eme helye az említett sarkalatos jogoknak létet adó tör-

vény gyanánt volna tekinthet ; hanem mint az ország'

régi s állandó gyakorlata szerint sarkalatosaknak tar-

tott szokásjogok' följegyzése, mellyeket ujabban is illye-

neknek az 1723 : G s 1741 : 8 elösmért. Nemkülönben

11. részének 3. czíme, melly az ország' és kapcsolt ré-

szei' uralkodási és kormányalkatát fejti ki ^.).

III. Az 1606 június 23-dikán létrehozott bécsi bé-

kekötés, melly Rudolf császár' és király' felhatalmazá-

sa folytán Mátyás föherczeg által Bocskay István er-

délyi fejedelemmel, s az t követ magyarokkal kötte-

tett, az 1608 : 1 (koron, eltt) által megersíttetett, és

a vallási szabadság' biztosítását tárgyazza.

IV. Az 1608 : 10 (koron, eltt), melly a magyar-

országi kormánytigyek' kezelését született honfiakra

bizza.

V. Az 1608 : 1 (koron, után), melly meghatároz-

za, kik értendk a Karok és Rendek nevezete alatt, és

kik birnak az országgylésen szék és szavazatjoggal.

Ezen törvényczikkely, valamint a Hk. II, 3 az ország'

közjogi intézményeinek sarkalatos elveit foglalván ma-

gában, az alaptörvényekhez méltán számíttatik,

VI. Az 1645 december 16-dikán létrejött linczi

ö) A Hármasköuyvben különben is fordulnak elö közjogi

viszonyokat érdekl jogszabályok. A Hk. I, 9. czimét többen

(igy C z i r á k y , ius publ. XX^TH. §. P a u 1 e r , Cziráky' mun-

kájának bírálatában, Új magy. múzeum 1852. 675 1. és Alaptön'é-

nyek, Egyet. m. eneyclop. 352. 1,) az alaptörvények közöl kiha-

gyandónak vélik. De nem az I, 9 alakilag, mint jogalkotó tör-
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békekötés, mellyet III. Ferdinánd császár és király I.

Rákóczy Gryörgy erdélyi fejedelemmel kötött, s az

1647 : 5 által megersíttetett. Ezen kötés úgy, mint a

fennebb említett bécsi békekötés, alaptörvénynek tekin-

tend, ngy a törvényhozásnak az 1791 : 26 bevezeté-

sében foglalt nyilt kijelentése szerint, valamint alakjá-

ra nézve, mint az ország' katholikus és protestáns val-

lasd része közötti szerzdés, és tartalmára nézve, mint

az ország' egyéb si jogain kiviil a vallás' szabadságá-

ról, az evangelika egyházak' országos fontosságú vi-

szonyáról intézked, mind az államhatalom, mind a

katholika egyház irányában.

VII. Az 1687: 2. 3. melly az m'alkodásra hivatott

Habsburgi ház' öröködési jogát a magyar királyi mél-

tóságban s az öröködés rendjét, annak német, és kimul-

tával spanyol íéríiágára nézve megalapítá.

Vin. Az 1715:3, melly az ország' területi épségé-

rl, kormányzati önállóságáról és törvényes kormány-

zatáról szól ; s mellvnek értelme fölötti minden tanács-

kozást az 1741: 8 mellzendnek nyilvánított ^); a te-

vény, hanem az e helyen tüzetesen tárgyalt, elsorolt s tartal-

mukra nézve részletesen meghatározott sarkalatos nemesi jogok

bírtak a nemzet' állandó meggyözrídése szerint a legújabb idkig

(1848-ig) a magyar közjog' rendszerében alaptörvényi jelent-

séggel, mellyet maga a törvényhozás is többszörösen elösmért.

Valaminthogy a II, 3 is nem mint jogalkotó törvény, hanem mint

az ott kifejezett, s az ország közjogi rendszerébl merített föfö

jogelvek' följegyzése foglal helyet az alaptörvények sorában.

'') A min tanácskozások s vitatások különben keletkez-

hettek volna a kir. hitlevélnek a törvények' magyarázatára vo-

natkozó ama záradéka folytán : „a mint azoknak gyakorlata s

értelme iiánt a király' s a KK. és ER. közös: egyetértésével or-

8 zággyülésileg meg fognak egyezni."
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rületi épség' biztosítása pedig még különösen a kir. hit-

levélbe és eskübe foglaltatott.

VIII. Az 1723: 1. 2. melly a VT. Károly császár

által 1713 april 19-dikén tett és örökös tartományaiban

'kihiráetaü prnQiyaficff sanctio-yn nyomán, Magyarország-

és kapcsolt részeinek viszonyát az örökös tartományok-

hoz, a féríiág' magvaszakadása esetére a magyar ki-

rályi trónbani öröködés' jogát az uralkodó felséges Aiis-

triai ház' nö-ágaira is, jelesen elbb a III. Károly ki-

rál^^tól (és császártól) leszármazókra , ezeknek kimultá-

val pedig az I. József- és I. Lipóttól leszármazó nöági

ivadékoki-a is kiterjeszti , s annak törvényes kellékeit

körülirja; az 1723: 3 törvényczikkellyel egyetemben,

melly az ország' összes jogai- s törvényeinek átalános

elösmérését és biztosítását foglalja magában.

IX^. Az 1723 : (j, melly a nemesek' adómentességi

kiváltságát njra világosan Magyarország' s kapcsolt

részei' KK. és RR.-nek sarkalatos szabadságául ösméri

el; s mellyet iily színben tekint az 1741 : 8.

X. Maga az 1741 : 8. melly a kir. hitlevélnek a tör-

vénymagyarázatra vonatkozó ama záradékát: ,,a mint

azoknak gyakorlata s értelme iránt a király' s a KK.
és RR. közös egyetértésével meg fognak egyezni" a KK.
és RR. sarkalatos jogaira, szabadságaira, mentességeire,

kiváltságaira ki nem terjesztendönek nyilvánítja.

XI. Az 1741: 11, melly az országos ügyeknek
honfiak általi intézésérl szól , s az ugyanezt tárgyazó

1608: 10. (koron, eló'tt) törvényczikkellyel együtt az

1791: 14 által az ország' sarkalatos törvényei közé

számíttatik.

XII. Az 1791 : 3, melly a koronázás' idejéró'l s az

örökös fejedelem' jogkörérl szól.
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XIII. Az 1791; 10. 12. 13. 10. törvényczikkelyek,

mellyek az ország' függetlenségérl , a törvényhozó s

végrehajtó hatalom gyakorlásáról s a felségi hatalom

jogkörérl , az országgylések' idnkénti tartásáról , a

síibsidium' és adó' üg3^érl szólnak, az országgylés jogai-

ra vonatkozó ff elveket s a magyar alkotmányos rend-

szer több sarkpontját foglalják magokban, és az 1827 :

3 által is nyiltan alaptörvényekl ösmértetnek el.

XIV. Az 1791 : 26 , melly a bécsi s linczi békekö-

tések , s ezeket megersít törvényczikkelyek alapján

az evangélikusok' jogállapotát bvebben meghatározza

és részletesebben megállapítja: a kiegészítése ííl s illet-

leg módosítására alkotott 1844:3. törvényczikkellyel

együtt. Hova a joghasonlat' elvénél fogva az 1791: 27

is számítandó . melly a görög nemegyes'lt egyházhoz

tartozó honfiak' vallásszabadságát biztosítja s ket az

ország' és kapcsolt részei' teljes polgárjogában részesíti.

Végre XV. a koronázási királyi hitlevél (diploma

innafinrale) az ország' összes alaptörvényeinek mintegy

foglalatját képezi. S habár f jelentsége abban fekszik,

hogy az ország' alkotmányának ünnepélyes biztosítékát

képezi: mindazonáltal félre nem ösmérhet azonjelleme,

hogy az ország' összes alkotmányos rendszerének ki-

rályi szent esküvel ersített, rendíthetetlenííl megépített

alapját teszi egyszersmind, mellybl az ország' és nem-

zet' si jogai s szabadságai minden m-alkodás' változá-

sával s kezdetével új életet szivnak.

Ezekben összpontosulnak azon törvények, mellye-

ken 1848-ig az ország' alkotmánya sarkallott: míglen

a nevezett évi törvényczikkelyek több lényeges alakjai-

s viszonyaiban mélyen liató változásokat eszközöltek.

Jelesen az
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1848: 3, a független magyar feleló's ministermm'

alakításáról

;

1848: 4, az országgylés' évenkénti üléseirl;

1848: 5, az országgylési követeknek népképvise-

let' alapján választásáról;

1848: 7, Magyarország' és Erdély' egyesítésérl;

1848: 8, a közös teherviselésrl;

1848: 16, 17, a megyei hatóság' ideiglenes gya-

korlatáról és megyei tisztválasztásokról;

1848: 20, a vallás' dolgáról;

1848: 22, a nemzeti rseregrl;

1848: 23—27. a szabad kir. városokról és szabad

kerületekrl.

Erdély' 1848 eltti alaptörvényei voltak, Magyar-

országnak a különválás eltti alaptörvényein . jelesen

az arany bullán kivül

:

I. A három nemzet . t. i. a magyar (tulajdonképen

a vármegyék' földén lakó nemesek' összesége) , székely

^) Az erdélyi három nemzet' szövetségérl, különösen en-

nek eredetérl lásd :

Benk, Transsylvania. Bécs 1778. I, 358 s köv. 1.

Supplex libellus valacliorura Transylvaniae inra tribiis re-

ceptis natiouibus communia postliminio sibi adseri postulantium.

Cum notis historico criticis I. C. E. Kolozsvár 1791. 19 s köv. 1.

Eder, observat. criticae et pragmat. Szeben 1803, 73.

149. 216, 254 1.

Kemény Józs. Gr. Über den Bauernaufstand und über

den wechselseitigen Scliutzvertrag der drei stándischen Nationen

Siebenbüi-gens : K n r z
, Magazin für Greschichte stb. Sieben-

bürgens II. kötetében, Brassó 1846, 357 s köv. 1.

Ai'pádia , m. év. 30 s köv. 1.

í n c z e , Erdélyország' ujabb országgylési végzés.ei. III,

.33—35 1.
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és szász iiemzet uniója, és a négy bevett vallás' (recep-

tae relig-iones). úgymint a katliolika, reformáta, evange-

lika s iniitária vallás egyenjognsága *). A három nem-

zetnek már régebben , elször ZsigmoncU m-alkodása

alatt 1437-ben, keletkezett szövetsége Erdélynek Ma-

gyarországtól különválása után is több ízben megujít-

tatott, s Erdély alkotmán\ának nemzeti fejedelmei alatt

úgy. mint az ausztriai ház m-alkodása alatt 1848-ig

egyik leglényegesebb alapintézményét képezte "). A

^) Ugyaniíi az 1542- s 1545-diki thordai gylésen felújított

unió, mellynek eszméjét a nevezett gylés' határozata így fejezé

ki : „IMinthogy mindnyájoknak egy közös liazájok van, s a raelly

haszon fenntartásából háramlik, mindnyájokra egyenlen tar-

tozik : annálfogva minden terhet, melly a hon' fenntartására

vonatkozik, akár védelmet, akár pénzfizetést, akár valami egye-

bet kívánjanak az idk' körülményei, Erdélyország három nem-

zete egyenlen hordozza" — IGlS-han mint Erdély" alaptörvé-

nye Bethlen Gábor fejedelem alatt megersíttetett s megujítta-

tott : s utóbbi evekben nemcsak megersíttetett, jelesen 1630-ban

(midn egyszersmind határoz tátott, hogy minden tíz évben meg-

ujíttassék), 1649-, 1681-, l()8t)-ban : hanem 1653-ban az Apijvo-

hata-ho. (III. rész. 1. ez. 1. czikk.) igtattatott az arra leteend

eskü' szavaival együtt. Ugyanaz megersíttetett az 1744 : 6 által,

eltöröltetvén a felség' jogával ellenkezk s a római katholika

vallás' rövidségére irányzottak, nemkülönben az 1791 : 53 által •

Ezen egyesség' lényege, a mint az Ayprohata-hsa\ ki van fejezve,

az volt, hogy ha valaraellyik nemzetet, mezvárost és falut, val-

lásfelekezetet vagy magános egyént, bárki által személyében, va-

gyonában vagy jogában valami bántódás érné : a többi nemzet,

vallásfelekezet
, város és faluközönség annak védelmére fog

kelni, a fejedelemnél és tanácsánál érette közbenjár, s egymásnak

mindenben segítségére s oltalmára legyenek ; hogy a három nem-

zet, egymás között békességet tartva, együtt egy közös kormány

alatt legyen ; s hogy mind a köz ügyek' intézésében, miml a köz

terhek' viselésében p^vformán osztozzék.
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négy bevett vallás közöl , inellyeknek egyenl közjoga

s állása Erdély' alkotmányának m/isik lényeges alap-

intézménye volt, a római katholika vallás (mellyhez az

1744: 6 a görög-egyesültet is sorolja) ezen állást már

sz. István király óta birta; az evangelika vallás 1557-

és 1559-ben, a reíbrmata 1564-ben, az unitária vallás

1571-ben ruháztatott fel polgári joggal; s Erdély' nem-

zeti fejedelmei beigtatásuk' alkalmával ünnepélyes es-

küt tettek a négy bevett vallás' jogállásának fenntartá-

sára '**), valamint a honfiak' is egyességi esküjök (inra-

meníum itnionis) által a négy bevett vallás' fenntartását

fogadták. A négy bevett vallás' törvényes szabadságát

aztán a lipótféle hitlevél is. valamint az 1744: 6 és

1791: 5 megersítette.

II. Els Lipót magyar király' 1691 december 4-

dikérl kelt hitlevele (diploma Leopoldinum.)
^
melly 18

pontban meghatározza azon föltételeket , mellyek alatt

Lipót Erdély' kormányát átvette , s megersíti az er-

délyi nemzetek' és lakosok' jogait. Ezen hitlevél az

1791: 2 által megersíttetvén, egyszersmind ünnepélye-

sen beczikkelyeztetett ").

III. A sanctio pragmatica, mellyet az erdélyi 1722-

diki országgylés befogadott, az 1744: 2. és 3. törvény-

ezikkely „a magyarországi 1723-i törvényczikkelyhez

képest örök és változhatatlan törvényül" beczikkelyezett.

*'*) Lásd Approb. Const. 1. rész, 1. czím, 9. czikk. (Jompil.

Const. II. rész. 1. czím.

") A történetére vonatkozó tárgyalásokat s okmányokat

egybegyjtve lásd : Szász Kár. Sylloge tractatuum aliorum-

que actorum piiblicorum históriám et argumenta B. Diplomatis

Leopoldini, Resolutionis item, quae Alvincziana vocatur, ilUistran-

tium. Kolozsvár 1833.
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IV. Az 17íU-clikiazoii törvényczikkelyek, mellyek

az erdélyi alkotmány' lényeges alakzatait, alapintéz-

ményeit s biztositékait tárgyazó jogelveket foglalnak

magokban : jelesen az 1791: 2. a lipótféle hitlevélnek

minden következend fejedelem által megújítandó meg-

eró'sítéséröl ; 1791: o a fejedelem által leteend' eskü"

módjáról; 1791: 4 az erdélyi státusok által leteend

liódolási eskürl; 1791: (í Erdélynek magyarország-

gali összeköttetésérl és önállóságáról; 1791: 7. <S. a

törvényhozó és végrehajtó hatalom' gyakorlásáról

;

1791: 10. 11 az országgylésrl.

Az 1848-diki erdélyi országgylésen alkotott tör-

vényczikkelyek az erdélyi alkotmán}' több sarkalatos

pontjára nézve lényeges változásokat foglalnak magok-

ban; jelesen az 1-s t. ez. Magyarország' és Erdély' egy-

gyé alakulásáról , mellyben egyszersmind minden la-

kosok' jogegyenlsége , a mint az Magyarországra ki-

mondva s életbelépve volt, ugyanazon módon Erdélyben

is minden lakosaira nézve . nemzet- . nyelv- és vallás-

külömbség nélkül elösmértetett ; a 2. t. ez. a követek'

népképviselet' alapján választásáról; 7. t. ez. a közös

teherviselésrl, 9. t. ez. a bevett vallások' teljes joge-

gyenlségérl, a nemegyesult görög szertartásunkat is

odaértve. Ezen törvények /ugyan a királyi megersí-

tést megnyerték, hanem az ünnepélyes királyi szentesí-

tés és kihirdetés meg nem történhetett.
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18.

A magyar áüamíesí kö/jogi minségr. Az alkotmány" vi-

szontagságai.

A magyar állam' alapszerkezete , uralkodása- s

kormányzatának alkata kezdettl fogva azon egy jelle-

get, a k o r 1 á t o 1 1 ra o n a r c h i a' jellegét viselte, s azt

a legújabb idkig változatlanul megtartotta. Ezen ál-

lamalkat' lényege abból állván, hogy a f hatalom s an-

nak gyakorlását tárgyazó fejedelmi jogok egy uralkodó

fejedelmi személyben összpontosulnak, kinekfejedelmi jo-

gaival a nemzetnek ugyanazon f hatalom' gyakorlására

vonatkozó politikaijogai állnak szemben : ezen fejedelmi

jogok' s nemzeti jogok' egybehangzó , egymást kölcsö-

nösen korlátozó s ellensúlyozó mködésébl fölmerül

az állam-kormányzatnak azon alkotmányos rend-

szere, mellyben az állam' politikai életének legfbb kö-

zéppontját tev fejedelmi teljhatalom — mellynek legma-

gasabb álláspontjából tekintend az összes politikai

rendszer,— korlátoltnak tnik fel, s mködésében az al-

kotmány szabta alakzatok- s föltételekhez, a nemzetnek

alkotmányos jogai' tartalmához ké})esti hozzájárulásá-

hoz van kötve.

') Alkotmány magában nem tenne egyebet s többet, mini

az állam' alkata, alapszerkezete. Hanem korunk" általánosan elfo-

gadott közjogi szólása szerint az alkotmány (constitutio) nevezet

monarchiákban olly államszerkezetre alkalmaz tátik, mellyben a

fejedelmi jogok a íö hatalom gyakorlásában a honpolgároknak

sarkalatos politikai jogai által korlátoltatnak azon módon, a mini

a szövegben ki van fejtve.
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Magyarország' alkohnányos intézményei majdnem

egy évezred' liosszú fejldésén át sok változáson s át-

alakulásokon mentek át, mellyeknek sarkpontjait s fo-

kait az idk' s helyzet' változatos, kedvez s vésszel fe-

nyeget körülményei között, többnyire a hanyatlott

vagy lefojtott alkotmányos nemzeti szellem' új-iij föl-

lendülései mellett létre jött alaptörvények' sora jelöli.

Nem egyes törvényhozói bölcseség, hanem dús erélyíí

nemzeti szellem alkotta ezen intézményeket, mellyek

minden korban szivéhez voltak forrva a nemzetnek,

mellyeknek störténelmi csiráját és kiindulási pontját

az árpádféle vérszerzödésben találjuk ") : s mellyeknek

líj alapját honrendez r.agy szent királyunk rakta le ^K

^) A magyar alkotmány' ezen közvetlen osi forrásán tiil

még", alapos jogtörténelmi vizsgálódások a magyarok', s a kik

ket e hon' birtokában megelzték, hunok' és várkunok' si in-

tézményei között olly hasonlatosságokat derítettek ki, mellyek

egyrészrl a közös származás' bizonyságául szolgálnak, másrész-

rl, mint Bartal bizonyítá, több intézménynek, mellynek gyö-

kerét külföldön keresték, snemzeti eredetét tanúsítják. Lásd f-

leg Bartal, Comm. I. könyv, a magyarfajú népek eredetérl,

jelesen a hunok' (jobban mondva khunok) és várkhunok' szoká-

sairól. 1. köt. 67—105 1. Ugyanattól : Jegyzetek Szalay L. tör-

ténetéhez, Uj m. nuizcum 1852, 403 s köv. l. Nyílt levél Pauler

Tivadarhoz, ugyanott 1858, 127 s köv l.

^*'
^) A magyar alkotmány' viszontagságainak, fejldése' fbb

mozzanatainak rövid, tömött átnézetet adja : Pauler, Alkot-

mány (magyarországi 1848 eltt) czimü czikkében, az Egyete-

mes ni. enoyclopaedlában II, 791—804 1. Ugyanott 805—818 1.

az erdélyi alkotmányról hasonló átnézetet I. E. ad. Az alkot-

mány' viszontagságai' vázoló rajzát adja V i r o z s i 1 is, ius publ.

spec. I. 5—10 1. A magyar alkotmányos viszonyok' s intézmé-

nyek' történetét a mohácsi vész' koráig oknyomozólag vizsgálja

Bartal' többször idézett nagy történeti munkája, mellyhez pót-
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Kinek egyik legfbb érdeme az, hogy midn a királyi

méltóság' fölvétele, a keresztény vallás' terjesztése, a

nyngoti egyházhozi csatlakozás, a nyugoti polgárisodás

és állanu-endszerhezi simulás által nemzetének ííurópa'

müveit népei' családjában, a népek' sorsát intéz orszá-

erok' sorában állandó helyet szerzett s az által jövend

irányzatára dönten hatott; midn líj szükségleteknek

meo-felel tökéletesebb monarchiái államszerkezet' osz-

lopait fölépítette : ezt nemzeti íhletséggel tette, intézke-

déseiben a nemzet' srégi szokásaihoz ragaszkodva, s

azokon csak annyiban, leginkább Nagy Károly csá-

szár' rendszere szellemében változtatva, mennyiben eze-

ket a keresztény vallással s a monarchia' eszméjével

kevésbé egyeztethetknek tapasztalta, s mennyiben ezt

az új polgári rend meggyökereztetése követelte ; hogy

az si alkotmányhoz csatolt az ország' püspökei' s f-

urai' meghallgatásával s megegyezésével a kor' eszméi-

s szükségeihez alkalmaztatott egyházi, polgári s kato-

nai új törvényeket, e részben bizonyos pontig külföldi

törvényeket, jelesen a frank capitulare-kíit is alkalmaz-

va "*). Intézkedései fbb eredményeiül kiemelendk : a

lékúl járulnak e hires szerznek az Uj m. múzeumból idézett ér-

tekezései. A történelmi fejldésre folytonos tekintettel van gr.

Czirákynak ösméretes jeles munkája is; valamint ide tar-

tozó becses felvilágosításokat találunk Szlemenicsnek a m. t. tár-

saság évkön^^ei VI. VII. s VIII. kötetében „Törvényeink törté-

nete" czímü nagy terjedelm értekezéseiben. Jeles ujabb és ré-

gibb történetiróink szinte nagy gondot fordítnak munkáikban a

politikai élet mozzanatai' elötüntetésére. A magyar alkotmány

fejldésérl egész jogtörténelmi munkát irt Gusztermann
(idézve fennebb 23 1.)

•*) E n d 1 i eh e r , die Gesetze d. beil. Stephan. Eécs 1849.

Sz. István' femnaradt törvényeinek eredeti szövegét, a Wattén-



— 127 —

pápától az egyházi üg'\'ek körül a korona részére ki-

nyert azon fényes eljogok, mellyek azóta a kir. kegy-

úri jog' tartalmát s az ország' sz. koronájának kiváló

sajátját teszik; az országbeli különböz osztályok' el-

rendezése, mellyek között a fó'papi rendet els helyre

emelte, tündökl állásának megfelel jószágokkal, te-

rületi hatósággal s jogokkal ruházván fel ; a zászlóso-

kat N. Károly' udvara' mintájára tökéletesítette, a vi-

tézl lovagrendet (a természetes igaz nemeseket), mely-

lyet katonák neve alatt fiának különösen ajánlott, régi

szabadságaik- s jogaikban megersítette; az udvarno-

kok' rendjét maga alapította; az idegen telepíílket

nagy kedvezményekben részesítette, kik aztán részint

a régi római városokat új életre ébresztek, részint uja-

kat alapítva, az ipar- és kereskedésnek új gyülhelyeket

alkottak; a törzsfelosztás' megszüntetésével a vármegyék'

intézetének kifejtése, a várnépeknek két osztályra sza-

kasztásával, hogy egyik fegyverrel szolgáljon, a másik

földmiveléssel foglalkozzék — nielly vármegyei intéz-

mény lényegesen honvédelmi s katonai, de egyszers-

mind bíráskodási és közigazgatási czélokra volt ren-

bacli által Styriában az admonti kolostor' könyvtárában feltalált

XII. századbeli kézirat alapján 1. az Arpádkori új okmánytárban

I, 1 sz. alatt.

Tévednek tehát, kik a dicsííült clsö királyt az országalkot-

mánynak, melly alapvonalaiban az ö korát több mint egy század-

dal meghaladja, merben els alkotójául akarják feltüntetni né-

mellyek, a többi között P i r i n g e r , Ungarus Banderien I, 6 1.

úgy annyira, hogy ö, szerintök, e részben példát mindenben a

frankoktól vett volna. Hisz' maga a sz. király erélyesen inti fiát

(8z. István I. végzeménye 8. fej.) az ösi szokások' megtartására,

és az ország' békés üdvhozó kormányzására ezt neki egyik fö

eszközül ajánlja.
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deltetve ; a kormánytanács' és ország-gylés' rendezése,

niellyek mindketteje a törvények- és oklevelekben or-

szágtanács neve alatt fordul lel — e nyilván N. Ká-

roly' császár gylései' módjára rendezett országgylé-

seken az elkelk' túlsúlya mellett a nemzet' többjeinek

is biztosíttatott befolyása; átalában az igazsíigkiszol-

gáltatás', közigazgatás' és közjövedelmek' jó rendbe

szedése. ^).

Közvetlen utódjai' villongásaiban, valamint azu-

tán az árpádliázi királyok alatt többször is, szilárd trón-

örökösödési rend' hiánya érezhet : habár ebben, a mit

most hiánynak vagyunk hajlandók tartani, a magyar

birodalom Európa' középkori államaival átalánosan

osztozott, miután azon korban a nemzetek' gondolkodá-

sa a nemzet' választási jogának kizárásávah trónörökö-

dés' eszméjét ellenzetté. Az abból támadt bels villon-

gások, a külföld káros beavatkozásait s törekvéseit

szülték, mint már Sz. István' utódjai alatt, kik közöl

Péter az idegen, Aba a nemzeti elemet képviselte, I.

Endre' kormánya erélyesen nemzeti volt, de hogy az

ország' harmadrészét testvérének átengedte, példáját

adta a késbben is oUy károsokúi bizonyult területi

feldarabolásoknak. I. Béla bölcs intézkedéseit Salamon'

korának viszályai követték; de a következ nagy kirá-

lyok Sz. László és Kálmán alatt, az ország és alkotmá-

^) Sz. István' intézményeirl, történetiróink' ecsetelésein

kivül (Szál a y , Magy. tört. I. 94—126 1. H o r v á t h M. Magy.

tört. I. 117—127 s köv. 1.) lásd: Bartal' korszakot alkotó

vizsgálódásait, Comm. HL könyv. I. köt. 178— 380 1. s ezeknek

foglalatját Paulertöl az Új m. múzeumban 1858, 74—911-

S z 1 e m e n i c s , id. értekezésében, a ra. t. társaság' évkönrvei

VI. köt. 72—110 1.
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nya dúsan virágzott s fejldött. II. István alatt az olygar-

chák túlsúlya érezhet, de II. Béla és 11. Gréza alatt az or-

szág' ügyeinek alkotmányszer intézése széltiben diva-

tozott. Az utóbbinak fiai alatt támadt viszályok az al-

kotmányos fejldést nem segítették el. Hl. Béla' or-

száglása alatt nevezetesek a törvénykezés' terén tett in-

tézkedései, s a hbériség' egyes szálainak befonódása

az ország' jogrendszerébe. II. Imrének testvéréveh vi-

szálkodásai s a királyi jövedelmek' megkezdett pazar-

lásai elkészítek az ország' állapotának ama zavaros

felfordúltságát, melly II. Endrének a szent földi-l ha-

zatértekor tetpontját éré el, s mellynek orvoslására

adatott ki az arany bulla : érette II. Endrét nem egy-

szer a magyar nagy királyok' sorában említették, s a

magyar szabadság' bajnokának nevezték ; tekintve nyil-

ván, a mivé az arany bulla id folytán vált vala, mint

a magyar szabadság' jelve, mint a király és nemzet kö-

zötti szerzdés, mellyre önkény és elnyomás ellenében

hivatkoztak a maradékok ^). IV. Béla a tatárpusztítás

után a honnak második megalapítója ln ; alatta a me-

gyei várszerkezet végenyészetnek indult, s a honvéde-

lemre innen háramlott hátrányokat új intézkedések ál-

tal ügyekezett orvosolni, s gondját különösen a polgári

rend' megszilárdítására fordítá. V. István alatt úgy
mint IV. László alatt az országgyléseknek s országos'

beleegyezéseknek több okleveles nyoma találtatik ; az

utóbbinak szerencsétlen kormányzását Bartal az ország-

nagyoknak véli tulajdonítandónak '). Az utolsó Árpádfi

III. Endre háborgások s pártvillongások között érte élete'

<^) S z a 1 a y , Magy. tört. II, 12 1.

') Bartal, Comin. II, 177—192 1.

Récsi 1 Xfagjar közjog.



130

végét ; alatta az országgylés' évenkénti tartása törvény

által rendeltetett, a királyi hatalom' korlátolása s az

országos rendek' befolyása mindinkább öregbit; a

várszerkezet romba dlt , s a várjobbágyok' nagyobb

része királyi vitézszolgák közé vétetett fel, mi a me-

gyei birósági rendszer' átalakulását eredményezte; a

városok' országos befolyásának els jelei felösmérlietök.

Az átalában emberséges, igazság' s kegyesség' tu-

lajdonávaltündöklö Arpádliázbeli királyok' korszakának

végén az ország nem állott a tekintély' s hatalom' azon

polczán, melly a benne rejl gazdag er' elemeinek

megfelelt volna. Annál felötlbb tehát az Anjouk' ural-

ma alatti lendület, miután Károly a választási jogukra

féltékeny rendek által végre is királynak megválaszta-

tott. Tettei' magyarázatánál szem eltt tartandó, hogy

kormányzásában több tekintetben a római jog' elvei-

bl indult ki, mellynek tekintélye magasan állott Eu-

rópa országaiban, s melly azOn alakban, mellybe Justi-

nián' jogkönyvei öntíUték, olly igen látszik kedvezni a

„királyi hatalom' teljének" ^); de azért országgylése-

ket tartott ; udvara külfényét emelte, s a külföld' ügyei-

re is nyomatékos befolyást gyakorolt, a kir. kegyura-

ság' jogait erélyesen védelmezte, uralkodását a jogszol-

gáltatás' rendszerében nagy fontosságú fejlemények je-

lölik ; a várszerkezet' elenyésztével helyébe alatta a hon-

védelemre nézve azászlóalji (banderluiii)vei\(\.^züY\é'^Qti.

I. Lajos', a dicsített hs' kormányzását az alkot-

mányos élet' terén nagy fontosságú fejldések teszik

nevezetessé ; az arany bullát egész terjedelmében , az

ellenállási záradékkal egvült , megersítette , kivévén

^) Bartal, comm. Ili, 11—18 1.
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hogy a nemesek' vagyonrendelkezési szabadságát kor-

látolta; a nádori méltóság' régi fényét helyreállította;

országgylést több ízben tartott; az ország' védereje

gyarapítása végett a nemesség' számát szaporította , s

hogy kötelességeinek fleg költség' tekintetében jobban

megfelelhessen, jobbágyföldei' kilenczedével ajándékozta

meg; a városok' országos állását emelte; a jobbágyok'

szabad költözését újólag megersítette; egyházi ügyek-

ben a korona' jogait csorbítatlanul fenntartotta. Mária

az arany bullát megersítette ; az általa tartott ország-

gylésre a megyék közgylésen választott négy-négy

képviselt küldöttek. Zsigmond' külföldi foglalkodása-

inak az ország több tartományának vesztét köszönte,

alatta az olyg-archák' hatalma nagyra ntt ; mindazon-

által uralkodása a magyar közjog' szempontjából több

tekintetben nevezetes; a királyi kegy ui-i jogokat erélye-

sen védelmezte , a királyi tetszvényt szabatossabban

meghatározta, s az ország' abbeli jogait a konstanczi

zsinaton elösmértette ; távollétében királyi helytartókat

nevezett; a czímeres nemességet hazánkba átültette; tör-

vénynek már csak azt nevezi, melly országgylésen

alkottatott ; a kir. városokat országgylésre meghivta, s

azóta azok a közügyekben , országgyléseken s azokon

kivül állandóan részt vettek; az ö korában jöttek divat-

ba az országgyléseken irott elterjesztések ésfelirások,

s a megyék' politikai hatásköre, országgylési tárgyak'

elleges meghányása, és közigazgatási intézkedések té-

tele által tetemesen fejldött; végre sokat tett a zászló-

alji rendszer' tökéletesítésére. A választás' utján trónra

jutott Albert' végzeményét nevezettessé teszi nemcsak

szerzdésszeríí alakja, hanem tartalma is ; miszerint az

ország' megersített régi szabadságai új biztosítékokat

9*
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nyertek , a nádorválasztás a nemzet' régi szokásához

képest meg-állapíttatott. I. Lengyel László alatt 1444-

ben az országgylés kimondotta a koronajavak' elide-

geníthetetlenségét. Mátyás király az arany bullát meg-

ersítette, országgylést majd minden évben tartott , s

azokon a megyék kép\'iselöik által jelentek meg , bár

14G2-ben arra minden nemest meghivott; az országta-

náesot bírósági ügyekre szorította ; az állandó hadsereg'

intézetének alapját megvetette; a királyi kegyuraság'

jogait erélyesen védelmezte; a szlavóniai rendek tle

tetemes külön jogokat nyertek , s jelentékenyek a vég-

zeményei által a törvénykezés körül tett intézkedések

;

átalában az ország' bel- és külviszonyaiban hatalmát

s fényét öregbítni erélyesen és sikeresen törekedett: de

az adófajok' szaporítása , az adóknak gyakran más

mint a kitzött czélokra való forditása, a folytonos kö-

veteléseinek ellenszegülk iránti szigorú bánásmód sok

keser panaszra adott okot ^). A választási szegdvény

alapján trónra jutott II. Lengyel Lászlónak gyenge

kormánya alatt a királyi tekintély mindinkább hanyat-

lott ; öröklési szerzdései, mellyeket az országnak csak

egy része fogadott el , a királyválasztás iránti hires

1505-diki végzést idézték el; a királyi jövedelmek kö-

rül történt intézkedések kevés eredményre vezettek;

az országgyléseken hiányzott rend s egyetértés ; az

országos tanácsosok' felelssége elvileg kijelentetett; a

megyei törvényszékek' hatásköre kiterjesztetett; az ahs-

pánok, kiket addig a fispánok neveztek ki, 1504-tl

kezdve a megyebeli nemesség' hozzájárulásával nyer-

ték tisztségöket ; a törvénykezés javítása körüli törek-

^) Bartal, Comm. HL 214—228 1.
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veséknek köszönjük Verböczy' Hármaskönyve* létrejö-

vetelét: mi azonban csekély orvosszer volt a közhata-

lom' gyengeségébl s a furak' birvágyából éshatalmas-

kodásaiból eredt bajok ellen . mellyeket betetztek a

pórlázadás folytán hozott kegyetlen törvények. Az or-

szág' balvégzete nemsokára aztán beteljesedett a mohá-

csi téren: mire a ketts királyválasztás folytán belhá-

ború, a török' hatalmaskodása! , az ország' feldarabo-

lása s Erdély' elszakadása következett.

Nagy idk' súlya nehézkedett ekkor az országra

;

bels szakadás, bel- és külháborúk az országot végrom-

lás' szélére vitték, s voltak idk , midÖn kivált I. Lipót

alatt, az alkotmányos élet örökre elhunyni látszott. Ha-

nem a törököknek az országbeli kizetése s az utolsó

Rákóczyféle háborúknak véget vet, és azzal a belhar-

czok' hosszú sorát bezáró szathmári béke , a belcsend'

helyreállítását az ország' jogai' elösmérésével párosít-

ván, békés fejldésu jövend' korszakát nyitotta meg.

Az alkotmányos viszonyokban már addig több mé-

lyen ható változás s új alakulás ment vala véghez,

így az I. Ferdinánddal uralkodásra hivatott ausztriai

házra nézve állapított öröködési rend' hiánya az él ki-

rály' utódjának megválasztása s megkoronáztatása által

lehetleg pótoltatott ; az országgylésen a megyék' kép-

viseltetése állandóan életbe lé})ett, a két táblai rendszer

teljesebben kifejldött, s jelesen H. Mátyás' korában az

országos rendek' fogalmának szabatos meghatározása

által, az országgylési részvét köre is határozottan ki-

jelöltetett (1G08 : 1 kor. ut.) ; a nádorválasztás, udv.

kanczellária, a magyar kormánytanács szabályoztatott;

az 1G06- és 1645-diki (bécsi s linczi) békekötések az

evangélikusok vallási szabadságát biztosították, bár
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még azután is többször felújultak a sérelmek, s végor-

yoslásukat egy késbbi kor eszközölte. I. Lipót alatt a

trónöröködési rend az ui-alkodó ház' mindkét (ausztriai

és spanyol) fiágára nézve megállapíttatott, az arany

bullából az ellenállási záradék eltöröltetett, különben az

ország' jogai- s szabadságainak biztosítása mellett

(1687 : 2. 3. 4.) I. József alatt a szathmári béke a for-

duló közbékepont. III. Károly' uralkodását a trónörö-

ködési jognak az uralkodó ház' kijelölt leányágaira

való kiterjesztése, az ország' törvényes állásának bizto-

sítása mellett, az uralkodó ház' örökös tartományaival

a közös uralkodó alatti elválaszthatatlan kapcsolatnak

alaptörvényileg történt kimondása (1723 : 1. 2. 3.) te-

szi nevezetessé. Hanem már elbb az 1715 : 8 által

Magyarország' társodalmi szervezetére nézve igen nagy

fontosságú változás történt egyik alkotmányos alapvi-

szonyban az által, hogy az európai államhelyzet kiván-

ta állandó katonaság' felállítása által a nemesi fölkelés

a honvédelemnek rendkivüli eszközévé tétetett, aman-

nak tartására saját hadi adó rendeltetett, és midn a

kiváltságos osztályok' kötelességein s terhein lényeges

könnyebblés történt, ezekkel kapcsolatban birt külön

jogaikat s mentességeiket épségben megtartották. Az

1723- és 1729-ki törvények által aztán igen nevezetes

új alakítások eszközöltettek a közigazgatás' és törvény-

kezés' szervezetében, mellyek aköz állapotok' felvirágzá-

sára a legjótékonyabb hatással voltak. Mária Terézia

alatt a nemesi sarkalatos jogok az 1741 : 8 által ujabb

biztosítást, de egyszersmind az m-bér' behozatala, ha-

bár a törvényhozási utón kivül történt, az adóalap ál-

landósítása s a földmivel osztály' jogállapotának sza-

bályozása és biztosítása által, éles és nehezen engesz-
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telhet társodalmi ellentétek kifejldését megelzvén,

az egész országra s nemzetre üdvösen hatott. E király-

né' kegyes hosszú kormánya alatt az ország' kivánal-

mai területi épsége' helyreállítása körül lényeges pon-

tokban teljesedésbe mentek ugyan, hanem egyszers-

mind országgylések' gyér (csak három izbeni) tartása

az alkotmány' korszer, a megváltozott helyzet' s tár-

sodalmi szervezet' igényeihez képesti tovább fejtése

megakasztatott, s a nemzet szellemi ereje elzsibbaszta-

tott. A múlt századok' keservei, zaklató csapásai után

az erejében megfogyatkozott nemzet a béke' ölében

mintegy álomba szenderle, raellybl II. Józsefnek, ha

jó szándékból eredt, de a nemzetet életelveiben sújtó

újításai rázák fel. Utódja II. Lipót az örökre neve-

zetes 179"j-diki országgylésen az alkotmányos álla-

potot nemcsak teljesen helyreállítá, hanem ujabb, a

sarkalatos törvényekhez méltán számított határozmá-

nyok által, annak tartós szilárdságot szerzett. Egyszers-

mind a múlt század' utolsó szakaszában a köz eszmélet-

ben mondhatni Európaszerte uralomra jutott reform-esz-

mék, mellyek hatályukat fkép a politikai szervezetek

s a társodalmi állapotok között fölmeríílt ellentétekbl

szívták, a hon alkotmányában eszközlend korszeríí

átalakítások' szükségét érezhetvé tették. Az e czélra

az 1791: 67 által kirendelt országos küldöttségek' rend-

szeres munkálatai' életbeléptetését a franczia háborúk'

íolyamatja meghiusítá , mellyeknek végével az európai

reactio súlya alatt Magyarországon is az alkotmányos

életnek ujabb zsibbadása álla be. Hanem I. Ferencz-

nek 1827-diki végzeményében
,
jelesen annak 3. 4. 5.

czikkelyében az alkotmány' sarkalatos elvei új elösmé-

résben részesültek. S a mit a honatyák már 17 9% -ben



— 136 —

kezdenek sejteni, hogy a fó'leg csupán természetes igaz

nemesekbl álló kiváltságos nemzetnek, Verbczy' po-

pulus-'dnak, i^^lly, mint iHyen, hivatását az alkotmány"

és nemzetiség' megrzése által telj esité, lejárt már ideje,

az már az 182%-diki országgylés óta tiszta tudattá

vált vala : hogy a magyar alkotmánynak csak úgy van

jövendje, ha sánczai közé bevétetnek a nép' azon osz-

tályai is, mellyek addiglan azokon kivül álltak ; mi az

összes honi jogrendszer' számos intézményeiben gyö-

keres javításokat tett sztlkségessé ; valaminthogy azon-

túl mind I. Ferencznek, mind V. Ferdinándnak végze-

ményei mindinkább a reform' szüksége felli mély meg-

gyzdésbl eredt, igazság- és alkalomszer intézkedé-

sek' jellemét viselek. Hanem az ország' összes alkotmá-

nyos politikai rendszerének a társodalmi és pohtikai

helyzet' felösmért szükségeihez képesti módosítására és

átidomítására ii-ányzott, s jórészt az országos választ-

mányok' rendszeres munkálataiban foglalt javaslatok

nem nyertek teljes kiterjedésben törvényert. 'Míg vég-

re 1848-ban európai eseményeknek behatása alatt is

gyorsult s hatályosait szellemi mozgalom, az uralkodás'

és kormányzat' alkatának változatlan megtartása mel-

lett, az m'béri kapcsolat' felbontása, az ui'i hatóság'

megszüntetése, az siség' eltörlése, a közteherviselési elv'

felállítása által a társodalom szervezetében létesített

nagyszer új alakítások után, az si alkotmány' lénye-

ges intézményeinek is átidomítását szülte : a teljes ösz-

szeegyeztetést azonban és részletesebb meghatározáso-

kat az események' rohama meggátlá.
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Folytatás. IralkoíLás" és kormányzat" idoma. *)

Magyarország tehát uralkodási s kormányalkatára

nézve, korlátolt vagyis a 1 k o t m á n y o s m o n a r-

c h i a , királyság' nevével Minélfogva :

Az orszaglás egyeduralmi (monarcliiai) ; az állo-

dalmi fö hatalom a fejedelmet illeti, ki Sz. Istvántól

fogva királyi czimmel él, mint az államfennség' szemé-

lyesítöje, személyes felség' méltóságával van feh'iiházva,

a fejedelmi jogolr' törvényes gyakorlásával bir, s kinek

királyi méltósága és megfelel rangja az em*ópai állo-

mok' rendszerében és fejedelmeik', fnökeik' sorában

mindig el volt ösmérve. Bizonyítja ezt az ország' törté-

nelme, alkotmánya s összes poHtikai rendszere. Sz. Ist-

ván már végzeményeiben monarchiának nevezi orszá-

gát, s utána szakadatlan sora következik koronás feje-

delmeknek, kik országukat ,,Isten' jóvoltából'' kormá-

nyozták 0, miután mind a törvényhozás', mind minden

birtokadományozás' és bíi'ói hatalom' joga ez ország'

szent koronájának hatóságára, mellyel Magyarország'

minden királya meg szokott koronáztatni, s következö-

*) Pancratius, tractatus ius publ. II, 32. §. Horváth,

bibi. II. köt. 5 11.

L o c h n e r , facies ius publ. 11, 5. Ugyanott II. köt. 186 1.

R o s e n m a n n , iur. publ, 30—32 1. C z i r á k y , ius publ.

638—647 §.

V i r z s i 1 , ius publ. spec. TV, 13—16 1. P a u 1 e r , id.

értekezésében.

^) Sz. István II. végz. 2. §. az elbeszéd.
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leg törví^nyesen rendelt fejedelmünkre s kirfUyunkra az

uralkodással és kormányzással együtt átruházhatott ^) :

miszerint a királyi felség s annak minden államviszo-

nyokat egybefoglaló királyi hatalma a magyar alkot-

mánynak lényeges alapja '0 volt mindig ; mivel egybe-

2) Hk. II, 3 ez. 2. §.

'•^) íróink niaiglan nincsenek egy véleményen a magyar

monarchia', vagyis a magyar államban a fejedehni hatalom' ere-

dete iránt. Míg némellyek a magyar államot már az etelközi vér-

szerzödcstöl fogva korlátolt egyeduralomnak, tehát Árpád' s a

vezérségben utódjai' hatalmát fejedelminek tartották, így a többi

között P r a y (Hist. regum Hung. I, bevez. XXXI. §.), F e s s 1 e r

(Gesch. d. Ungarn I, 320 1.); Madár assy (id. értekez. 15

—

201), Horváth Mih. (Párhuzam az Európába költ. magyar

nemzet s az akkori Európa' miveltsége között 74 1.), B a r t a 1

(Comm. I, 124— 127 1.), Toldy (A magy. müv. állapotja a ke-

reszténység felvétele eltt, Uj m. múzeum 1850, 41 1.) ; holott

Pancratius (id. értekezés. II, 7— 11. 29. 30. §.) jobbak' kor-

mányzata által mérsékelt népuralmat vél azon korban felösmér-

hetni, ujabban Horváth Ist. (A szlavinokról 99 1.), Szabó
Kár. (A hét magy. nemzets. Uj m. múzeum 1852, 847 1. és Kon-

stantin cs. munkáiról, m. akad. Ért.) 1859, Horváth Mih.

(ujabban : A vezérek kora, Hazánk I, 412 1. Magy. tört. I, 49 1.),

S z a 1 a y (Magy. tört. I, 48—52 1.) a törzszövetségi alkat mellett

nyilatkozik, közös fvezérrel, de nem közös fejedelemmel. De
nemcsak a magyar vezérekkel egykorú császárok, mint Konstan-

tin (Porphyrog.) és atyja bölcs Leó, kik a magyarokkal béke- s

hadi dolgokat viseltek, ket egy' uralma alatt állóknak, els nagy

fejedelmöket Árpádot köz szavazat utján választottnak s f hata-

lommal felruházottnak, és az uralkodást ivadékaira átszállottnak

többszörösen állítják : hanem a német, frank, itáliai írók, kik a

magyarok' viselt dolgairól emlékeznek, fvezéreiket már Sz. Ist-

ván eltt monarchiái hatalommal felruházottaknak mondják ; és

az Árpád s utód vezérei által honn és külföldön viselt dolgok, a

mint azok hazai krónikásainknál is eladatnak, világosan ama
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függ a királyi koronázás' ünnepélyessége, s ama szent

kegyelet és tisztelet, mellyel a magyar nemzet az or-

szág' szent koronája mint a fö hatalom' s államfennség'

jelképe iránt minden idben viseltetett, valamint a ma-

gyar nemzetnek minden idben felösmérhetö monar-

chiái érzelme. ^).

De egyszersmind a kormányalkat korlátolt, alkot-

mányos. Mert a király f hatalma gyakorlásában nem

csupán akaratja' mélyébl meríti legfelsbb elhatáro-

zásait, törvényeket szabva s kormányi intézkedéseket

téve : hanem alaptörvények a felségi jogok' gyakorlá-

sára nézve bizonyos alkotmányos alakzatokat szabnak

meg, és nemcsak a törvényhozásban, hanem a felségi

jogok' más ágazataiban, mint a honfiusítás, nádor- és

koronar-választás, sz. kir. városok' beczikkelyezése,

mindennem adó' s országos ajánlatok' meghatározása

körül, az országosan egybegylt s az ország' egész tes-

tét képvisel rendek, illetleg legújabban a tiszta nép-

képviselet' jellemével felruházott országgylés' hozzájá-

rulásához kötik, s azonfölül a nemzeti érdekek a végre-

fejedelminek nevezend felsbb hatalomra mutatnak. Viszont a

mik a törzs-szövetségi alkat mellett felhozatnak, olly szilárd ala-

pon állnak, hogy megdönthetetlenek, ha a fejcdelmiség' azon tar-

talmát keressük az Árpád kezébe tett ío hatalomban, melly egy

kifejlett államlétben feltalálható. Hanem a mennyire az államfen-

ség a magyar nemzetnél ama vezéri korban fel volt sarjadzva,

annyiban annak személycsítöjc Árpád és a vezérségben utódai

voltak, annyiban az annak megfelel f hatalom Árpád' és utódai'

kezében fejedelmi volt;, habár úgy látszik, az államfennség' esz-

méje ö vclo együtt a fejedelmi hatalom lehanyatlott vala a X-dik

század' közepe táján.

^) Egyes ellenkez jelenségek a magyar történelemben az

akkori idk' politikai viszonyaiból megfejtendök.
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hajtó hatalom' körében is, és statntarms jogok' alkotása

által, nemzeli képviselet' alapján alkotott mszervek által

törvényes módon közvetlenül érvényesíthetk. S hogy

már a vezérek' korában a fejedelmi hatalom illy szel-

lemben volt korlátolva, kiderül a történetírók' tanúbi-

zonyságaiból ; hogy pedig a királyi méltóság' megala-

pítása s a monarchiái elv' teljesebb kifejldése és meg-

szilárdulása után is Magyarország' kormányalkata ele-

jétl fogva korunkig minden idben korlátolt, alkotmá-

nyos volt, s mint illyen fejldött: bizonyítják számtalan

törvények és oklevelek ^), bizonyítja az ország' állandó

gyakorlata és összes politikai rendszerének szemlélete.

Mivel pedig a magyar alkotmány szerint 1848-ig,

a populus-nsik, a politikailag jogozott és cselekv nem-

zetnek azon fogalmához képest, mellyet Verbczy Hk.

II, 4. czimében fejez ki, s mellynek tagjait az 1608 : 1

kor. u. törvényczikkely részletesen leirja, az államalkat

az ország' egész testét képvisel karok és rendek' po-

litikai jogai által korlátolt monarchiái volt : Magyaror-

szág méltán hasonlíttatott olly politikai testhez, melly-

nek feje a király, tagjai az ország' rendéi; a szent ko-

rona' tagjai— mert a korona által jelképileg kifejezett f
hatalom' gyakorlásában részesííltek ; a politikailag jo-

gozott s cselekv nemzetet alkotók, melly a királyi fel-

séggel egyetemben a közállomány' összes ügyeit, tehát

az alkotmány' dicsségeiben közvetlenííl nem részesül

osztályokra vonatkozólag is, iniézte. Ennélfogva, ám-

bár a magyar alkotmány' történeti fejldése a négy or-

szágos rend' rendszeréhez vezetett (a mint e rendeket az

5) Legyen elég itt eleve a Hl?. II, 3 ; 1791 : 12 és 1827 : 3.

4. 5. törvényczikkelyékre utalni.
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1608 : 1. kor. u. törvényczikkely fel?=.orolja, fpapokat,

furakat, köznemeseket és sz. kir. városokat az ország-

gyülésileg képviselt szab. kerületekkel együtt) ; mind-

azonáltal a magyar alkotmány, a mint 1848-ig fenn-

állott, rendi alkotmánynak (azonsaját értelemben, mely-

lyet e nevezettel egy német jogász-iskola köt egybe)

teljességgel nem mondható ^). Mert az ezen saját érte-

lemben vett rendi alkotmány' lényege a volt német bi-

rodalom' közjogi viszonyaiban gyökerezik, kapcsolat-

ban az ottan kifejldött ketts, birodalmi és territoriális

fennséggel, birodalmi és territoriális alkotmánnyal :

mellyek közöl a rendi alkotmány jelesen a territoriális

közjog' kifolyása, s vonatkozik nem az ország' összes,

hanem csak a kiváltságos rendek' jogai- s érdekeinek

képviselésére. Az ezen sajátszer, s a képviseletivel el-

lentétes értelemben rendi alkotmány' föltételei Magyar-

országon 1848 eltt sem léteztek. Mert a négy magyar

országos rend, négy közjogilag különböz rendet nem
képezett, hanem az egységes nemzet jelent meg közjogi

életében azoknak alakjában ; s a karok és rendek alkot-

ta országgylés nem az ottan jelen volt rendeket, ezek-

nek külön jogait s érdekeit, hanem az ország' összes

testét és népségét, az egésznek jogait s érdekeit képvi-

selte, az egésznek nevében tanácskozott s végzett. Vala-

mint azért, hogy a magyar alkotmányban több intéz-

ménnyel találkozunk, melly középkori eredetének bé-.

lyegét korunkig megtartotta, s hogy egy idben némi

hbérféle eszmék beszivárgása is tapasztalható: az 1848

eltti magyar alkotmány a legnagyobb tévedés nélkül,

•*) W e n z e 1 , Magy. s Erdély 1848 eltti alkotmánya. Bu-

dapesti Szemle XI, 341—358 1.
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niind a magyar alkotmány' lényege- s szellemének,

mind a htíbérrendszer' valódi természetének teljes félre-

ösmérése nélkül hübérszellemtínek nem mondható. Ha-

nem igen is, a politikai értelemben vett nemzet' saját-

szer szervezete, s a politikai jogoknak is ebhezképest

történt osztása mellett : viszonyban a magyar összes

közállománnyal, a magyarországi társadalom' összes

testével, annak aristokratiai jelleme eltagadhatatlan. De

az is tagadhatatlan, hogy a nemességet, melly az alkot-

mányos életnek eddig fö tényezje volt, a nemnemes

lakosok irányában soha olly jogi válaszfalak el nem

különözték, mint p. o. Németországban, vagy Franczia-

országban a nagy forradalom eltt; hogy jogrendsze-

rünkben a vértisztaság, egyenszülöttség, balkézre kötött

házasság s más efféle túlcsigázott eszmék ösméretlenek

voltak, hogy a nemesség' nyerése polgári érdem'jutalma

volt, s annak bels szervezete (a. nemesi jogok' s sza-

badságok' egyenlsége folytán a fpapok' s furak' kü-

lönbeni fényes állása mellett) ollyan volt, miszerint az

alkotmányos jogok' élvezetébeni részesülés' megnyeré-

se a magyarországi összes nép' addiglan kizárt osztá-

lyaira nézve általa sehogy nem volt nehezítve, annál

kevésbé az alkotmány' fennálló intézményei' kiforgatá-

sa nélkül lehetetlenné téve. S midn ama kiváltságos

nemzet felösméré, hogy addigi kizáró jogállása a hon' leg-

szentebb érdekei' koczkáztatása nélkül fenn nem tart-

ható : a politikai átalakulás végett megkivántató jog-

beli áldozatokat, az úrbéri viszony', úri hatóság', tized'

megszüntetése által habozás nélküli készséggel s nagy-

lelkséggel meghozva, megosztotta becses politikai jo-

gait az összes néppel, hogy az alkotmányos intézmé-

nyek ennek szélesebb alapjára fektetve, a társadalom
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megváltozott állapotjai között, innen szívjanak új élet-

ert dús virágzásra s dicsséges jövendre.

A mondottakból következik, hogy tévedtek azok,

kik Magyarországban a királyi hatalmat bármelly id-

szakban korlátlannak, a kormányalkatot korlátlan m-a-

lom jellemét viselnek tüntették fel ; fleg azon tekin-

tetbl, mivel a régibb századokban, az Árpádok' korá-

ban a nemzeti képviselet' alakzatai nem voltak teljesen

kifejldve, s a nemzet' politikai jogainak gyakorlata

még nem mozgott szilárdan álla23Últ körben ,
mivel

a királyok' kormányhatalma a helyzet' körülményei-

hez képest, hol szkebb, hol tágabb volt, egyes s pedig

épen a nagy királyok' kormányzása csaknem korlátlan

uralom' erélyét látszik feltüntetni, s aztán, a mint állít-

ják, a nemesség fképen gyenge m-alkodók' szoritsá-

gait vagy a királyi házban támadt zavarokat, vagy az

országra kívülrl vagy bellrl háramlott nagyobb ba-

jokat használta fel jogköre' terjesztésére. De a jelenkor

alkotmányos alakzatait a középkori viszonyokra illesz-

teni, ezeket egy fejlettebb állapot mérvei szerint itélni

meg, fonákság. A fennálló törvényes jogokkal s tör-

vényszabályokkal meg nem egyeztethet tényeket hasz-

nálni zsinórmérték LÍl a jogállajjot' megítélésénél, ellen-

kezik a magyar jogéletben átalában , de különösen az

alkotmányos jogviszonyok' körében olly nagy fontos-

ságú jogfolytonosság' elvével. És midn a ma-

gyar alkotmány rendíthetlen monarchiái alapja összes

körében a monarchiái elv' nagy szerepe s jelentsége

elösmérend; ezen monarchiái elvbl annak egy né-

met iskola' elméletei szerinti magyarázása által, az ösz-

szes magyar alkotmány' szellemével s joggyakorlatá-

val ellenkez következtetéseket vonni ki, s azok által
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ennek legszentebb lényegét akarni meghamisítni : liiú

törekvés. Valamint nem kevésbé tévedtek véleményök-

ben azok, kik Magyarország' kormányalkatát vegyes-

nek jellemezték azon értelemben, mintha a fö hatalom

gyakorlását tárgyazó jogok a királyi felség s a rendek kö-

zött olly módon lettek volna megosztva, miszerint némelly

felségi jogok gyakorlata emezeket kizárólag, a király-

tól függetlenül illette volna. Mert ez nemcsak ellenke-

zik a már a magyar alkotmányban sarkalatosnak elös-

mért monarchiái elv' eszméjével, hanem valósággal is a

magyar alkotmány soha meg- nem engedte, hogy a ne-

messég közjogilag a királytól független állást foglaljon

el, és a királyi tekintély' legnagyobb hanyatlásának

korában, a furaknak a király fölébe emelkedésre irány-

zott törekvését, a mohácsi gyásznap az egész nemzeten

kegyetlenül és keservesen bossziílta meg.

A mi a magyar alkotmány' jellemzésére elada-

tott, az átalában s lényegileg Erdély' 1848 eltti alkot-

mányáról is áll; azon hozzáadással, hogy ottan a há-

rom nemzet' és négy vallás' rendszere egy olly saját-

szer történelmi fejlemény volt, mellynek tarthatatlan-

sága az elbbrehaladt közös közönséges jogi meg'gyó'-

zdéssel szemben nyilvánvaló volt; mi okból az 1848-

ban alkotott erdélyi törvényczikkelyek az ottani alkot-

mány' ezen addigi szk alapjának kitágítását, az alkot-

mányos rendszernek a magyarországival egybehang-

zólag, s a kimondott eggyé-alaklás' igényletéhez ké-

pest, a jogegyenlség', a nemzet-, nyelv- és valláskü-

lönbség nélküli jogegyenlség' széles és biztos alapjára

való fektetését czélozták.



— 145 —

r-^nv > '

'

•'''"''' -! '

20. §.

A magyar államtest' filggetiensége. *)

Attól kezdve, hogy a magyarok Árpád' vezérsége

alatt országukat s alkotmányukat Európában megala-

píták, a X. század végéig s XI. század kezdetéig, midn
Sz. István — fölvévén s elterjesztvén nemzete között

a keresztény vallást, a nemzetet a nyugoti polgárisodás'

és mveltség' avatottjává tévén , s a királyi czímet és

méltóságot felöltvén — a honnak új megalkotója s ren-

dezje ln : Magyarországnak a többi európai államok-

hozi viszonyai meglehetsen biztalanok s ingadózok vol-

tak, mert nem annyira jogczimeken, mint inkább a fegy-

verek' bizonytalan hadi szerencséjén nyugodtak. Mind-

azonáltal a nemzet' politikai szabadsága s függetlensége

az egész vezéri korban Árpádtól kezdve Geizáig minden

idben teljesen s tökéletes épségben minden európai

nemzetek s fejedelmek irányában fenntartatott, megvéde-

tett. De azontúl is, hogy az ország' közállománya Sz.

István buzgó s üdvös intézkedései által állandó alakza-

*) B e n c z (1 r , Ungaria semper libera, siiique iuris, nuu-

quam vei principi, vei genti aliciii externae obnoxia, Bécs 1764.

Orosz, Terra incognita. Notizen über Ungarn. Lipcse

1835 I, 1. sz. Magyarország' állása az ausztriai örökös tartomá-

nyok' irányában.

Szabó (Béla), a magyar korona-országainak státtisjogl

és monarchiái állása a praginatica sanctio szerint. Fosony, 1848.

S m s i c h (Pál), das legitimé Reclit Ungarns und seines

Königs. Bécs 1850.

V i r o z s i 1 , ius publ. Spcc. I. 22—58 1.

Itécsi ; \[agjiir kii/jog 10
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tot iiycrt; azou különböz, változó, barátságos vagy

ellenséges viszonyok között, mellyekbe a magyar nem-

zet Európa' külállamaival lépett
;
a római pápáknak a

középkori századokban az egész keresztény világban

tapasztalt ritka nagy tekintélye mellett , a római szent

birodalom' császárjainak világuralom' létesítésére ii*ány-

zptt igényei, törekvései, az Európa-szerte igen nagy ki-

terjedésben divatozott hbéri rendszer' eszméi daczára,

a byzanti császárok', s utóbb a török szultánok' hatalma

s befolyása mellett ; az országot különböz idben , kü-

lönböz körülmények között környékezett veszélyek'

közepett , s minden viszontagságai daczára: ama régi

századaktól kezdve korunkig , az ország' függetlensége

s önállása, a magyar nemzet' dicsségére , sértetlen ép-

ségben fenntartatott.

Találkoztak ugyan, kik Magyarországnak

:

I. az apostoli szent szék irányábani egykori jogi

függését állíttották egy idben, s annak az ország fö-

lött védhatalmi jogokat tulajdonítottak. Mondván, hogy

midn István, a keresztény vallás behozatalával II. Syl-

vester római pápától királyi czimet és méltóságot, s ko-

ronát, mellyel a magyar királyok maiglan felavattatnak,

nyert, egyszersmind az azon korban már divatozott h-
béri rendszer' szellemének megfelelleg , magát és az

egész országot a római pápa' vagyis az apostoli szent

szék' védhatalmába felajánlotta s adta 0- Melly véle-

ményt egyéb történelmi okmányokon kivül fleg. 11.

*) E véleményt fleg azok fejezték ki, kik a római curia'

Mbérei névsorát készítették ennek különböz keresztény nemze-

tek' irányábani igényei' fentartására, mint Baronius, Bodinus s

mások.
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Sylvester pápa' levelével '^)
, valamint Mag-yarországot

az apostoli sz. szék iránti hséggel tartozónak valló VII.

Gergely pápa' igényeível támogattak '^). Mi azonban

mind legkevésbé sem képes az országnak az apostoli

széktoli állított függését kiderítni. Mert II. Sylvester pápa'

levelében sajátlag tisztán és kizárólag a sz. hatalomról

'^) Lásd e levél szövegét F ej ér, Cod. dipl. I, 274 s köv.

1. magyar fordítását Szalay, Magy. tört. I, 71 s köv. 1. ugyan-

ott a hitelességében többszörösen megtámadott bulla' kérdésének

tárgyalását. A bulla' ide tartozó szavai ezek : „Aztán dicsérjük

fennségednek Istenhez való kegyeletét, úgy tiszteletét az apostoli

szék iránt, . . . valamint tetemes adakozásodat is, mellyel sz. Pé-

ternek, az apostolok' fejének, az országot és népet, mellynek fe-

jedelme vagy, úgy mindenedet s tennen magadat is azon követek

és levél által örökre felajánlottad, méltó magasztalással dicsérjük.

. . . Ez oknál fogva, dics fiam, azt, mit tölüidi és az apostoli

széktl kívántál, a királyi koronát és nevet, az esztergomi érsek-

séget és a többi püspökségeket mindörökre engedélyeztük, en-

gedélyezzük és megadjuk. Az országot is, mellyet adakozásod

sz. Péternek felajánlott, s vele magadat és a jelen s jövend ma-

gyar népet, nemzetet a római szentegyház' oltalma alá vévén, ér-

telmességednek, örökösidnek és törvényes utódaidnak birni, tar-

tani, igazgatni, kormányozni és birtokolni visszaengedjük és ado-

mányozzuk. Melly bármi örököseid és utódaid ugyan, miután az

országnagyok által törvényesen meg fogtak választatni, hasonló-

képen köteleztessenek nekünk és utódainknak, személyesen vagy

követeik által tartozó engedelmességet és tiszteletet tanusítni;

úgy magokat a római szentegyház alattvalóinak mutatni. .
."

^) Lásd VII. Gergely' levelét Salamon Idrályhoz, Fejér,
Cod. dipl. I. 421 s köv. 1. hol a pápa feddi a királyt, hogy, a

mint hallja, országát a német kii'ály' kezébl fogadta el hübérül,

holott „a mint honod' nagyjaitól megtudhatod, Magyarország a

szent római egyház' tulajdona, mellyet István király hajdanta

minden joga- s hatalmával egyetemben dicsült Péternek felaján-

lott s ájtatosan átadott."

10*
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van szó ;
valamiiitliogy a pápa , mint a keresztény ka-

tliolika eg-yház' feje, Istvántól s utódaitól más mint a

szent dolgokbani engedelmességet nem követelhetett , s

ez maga az apostoli széknek másnem engedelmességet

nem Ígérhetett '*). Sot méltán jegyeztetett meg , hogy

ha mindjárt sz. István a polgári viszony tekintetében

is felajánlotta volna az országot az apostoli szék' véd-

hatahnába, abból az ország' függetlenségére rövidség

nem háromolhatott volna , miután az ország nem volt

családi birtoka, s a nemzet' beleegyezése nélkül királya

részérl illy tény joghatánnyal nem birhatott volna ^).

S ha VII. Grergely pápa az egyházi hatalom színe alatt

a keresztény nemzetek és fejedelmek
,
jelesen a magyar

nemzet és király fölött világi felsöséget akart is igény-

be venni, abból ezen ország' függetlenségére annál ke-

vésbé háromolhatott valamelly rövidség , minél világo-

*) Helyesen jegyzi meg Szalay, Magy. tört. I, 791.

„Semmi kétség, hogy kivált az Olaszországtól távolabb esö Eu-

rópa valóságos hódolattal viseltetett a szent szék iránt, s hogy

István, kinek neophytai buzgósága nem volt álbuzgalom, s ki

czélt akart érni a pápánál, nem fukarkodott íiúi hségének tanu-

tételeivel, mit aztán a szent szék oda magyarázott, mintha orszá-

gát a bulla' értelmében ajánlotta volna fel neki, de mit a magyar

nép, a magyar királyok^ a magyar episcopatus mindig máskép

értettek, máskép tudtak. Denunciamus vobis páter venerande —
így szólottak II. István' követei II. Paschalis pápához — nos légi

divinae subditos, et secundum eam vobis servire paratos. (Tudtul

adjuk, tisztelend atya, hogy mi az isteni törvénynek vagyunk

alávetve s a szerint készek vagyunk neked szolgálni). I. István

nevében is csak így szólhatott Asztrik, csak a lex divina szerinti

hódolatot érthette. Lásd még Kollár, história dipl. im-is patro-

natus apostol, regum Hung. Bécs 1762 I. köny^^ 7. fej.

^) Kollár' idézett munkájában I. könyv. 1 . fej.-
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sabban tanúsítja a történelem , hogy ezen követelések

Magyarországon soha el nem ösmértettek, s joghatályt

nem nyertek, valamint az a római curia' más em-ópai

államok' irányábani követeléseivel is történt "). Külön-

ben VII. Gergely után a pápák inkább tartózkodtak

hasonló követelésektl , bár utóbb az Imre , II. Endi-e,

IV. Béla, IV. László alatti zav árok' alkalmával azokra

a legjobb alkalom nyilt vala : világos bizonságal, hogy

szilárd jogalapon nvugvóknak nem tartották. Az utol-

só Arpádíi', III. Endre' halála után az új király' válasz-

tása körül támadt zavarokban a római curiának Ma-

gyarország irányábani eme követelései felújíttattak

ugyan, söt még tuloztattak ; s a pápák a nemzet' si
kii'ályválasztási szabadságát megtörni , s az országgal

mint az apostoli szék' hbérével bánni kívántak volna.

De törekvésük hiú volt ; mert nemcsak az ország szabad

királyválasztási jogát erélyesen fenntartotta , hanem a

pápa' óhajtására Róbert Károly' megválasztása által flem

^) Vn. Gergely pápa' levele Geizához 1075-röl, mellvben

inti, hogy Magyarországot ne vess-? alá Salamon' példájára a né-

met császárnak, hanem szabadságát épségben tartsa fenn— F e"

j é r , Cod. dipl. I, 423 1. „ . . . Azt hisszük, ösméretes eltted,

hogy Magyarországnak, mint más legnemesebb országoknak, sa-

ját szabadsága' állapotában kell lennie, semmi más ország' kirá-

lyának alá nem vetve, csupán a szent és egyetemes anyának, a

római egyháznak, melly az alatta levket nem szolgák, hanem

fiak gyanánt fogadja" — valamint Nehemias esztergami érsek-

hezi levele 1077-rl — Fejér, Cod. diph I, 442 l „. . . kü-

lönben intjük testvérségedet, hogy választott királyotokat, többi

testvéreiddel s a föld nagyjaival szólítsd meg, tudtára adván és

gondoskodván, hogy akaratját s az apostoli szék iránt tartozó

tiszteletét alkalmas követek által nyiltabban jelentse ki" — in-

kább csak a minden keresztény ország irányában igénybe vett

egyházi f hatalomra látszik vonatkozni.
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elél)b hajlott , mint miután a pápai követ nj'iltan kije-

lenté, hogy az az ország' jogainak s a nemzet' si sza-

badságának semmi rövidségére nem leend ''). Ettl kezd-

ve a mohácsi vész' idejéig, a római curiának a püspök-

nevezési jog iránt támasztott, de a királyok s az ország

által szilárdan visszautasított követelései daczára , sem-

mi elö nem fordult többé , mi Magyarország' szabadsá-

ga-, önállósága- s függetlenségére az apostoli szék' ré-

széró'l valami rövidséget szerezhetett volna. Valamint

az ausztriai házbeli királyok alatt, I. Ferdinándtól kezd-

ve korunkig, sem fordultak elö többé az apostoli szék-

nek Magyarország irányábani illyetén követelései ; söt

inkább a korona' egyházi ügyek körüli kitunö eljogai

minden kisebbség nélkül fenntartattak, s más , mint lel-

ki dolgokba ni és az egyházi fnökségbl folyó hódolt-

ságról és viszonyokról szó nem volt.

II. A magyar állam' alapítása' korában az európai

fejedelmek között els helyet foglaltak el a római-né-

met sz. birodalom' császárjai, kiknek több nyugoti fe-

jedelmek valának hbéresei, s kik az Összes keresztény

világ fölötti uralom' eszméjénél fogva hasonló jogot

más fejedelmek s nemzetek fölött is ügyekeztek érvé-

nyesítni. Minélfogva több különben érdemes német

iró ^) állította, hogy a magyar nemzet is részint kötések

alapján, részint fegyverek' hatalma által meghajtva , a

német császárok' emef hatalmának, védhatalmi viszony-

ban alá lett volna vetve. Mi részben , mellzve a vezé-

rek korában s a sz. István alatt történt dolgokat , a f
súlyt a Péter király alatt viselt dolgokra fektetik , ki

') Lásd az ide tartozó események iránt a hazai történet-

írókat.

®) Felsorol illyeneket Benczúr, id. értek. 54 1.
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1045-ben pünkösd napján, Aba leg-yÖzetése s halála:

után III. Henrik császárnak hséget esküdött , s éven-

kénti adó' fizetésére kötelezvén magát, Magyarországot

mint birodalmi libért nygrte vissza ennek kezébl. De

Péter' ezen tettébl az ország' szabadságának csorbulása

nem származhatott, s nem származott, melly csakhamar

arra a nemzet' becsületét meggyalázó király' megbuk-

tatásával s az ország' felszabadításával válaszolt ^). Ma-

gyarország' függetlenségét a német birodalomtól fénye-

sen bizonyítja Mátyás király levele III. Frigyes császár-

hoz 1481-bl '"); s még tökéletesebben az 1566-diki

®) „A 18. században sok becsületes hazafi a lioni « kül"

fökli tanutételek ellenére örömest elhitette volna magával, hogy

Magyarország' hbéri adományoztatása— Henriktl Péternek—
a mesék közé tartozik. Napjainkban már senki sem hiszi, hogy

Péter' ezen magaviselete mocskot fecsentett a nemzet' czímerére,

hogy Henrik és védencze a nemzettl jogilag elvehettek volna az

alkotmányt, hogy ujat adhattak volna helyébe ; s ez elégséges ok,

felhagynunk erfeszítéseinkkei olly bizonyítékok' eloszlatására,

miket hiteleseknek kell ismernünk, de olly tényrl szólóknak

egyszersmind, mellyre a nemzet Péter' megbuktatásával s az or-

szág' felszabadításával válaszolt." S z a 1 a y , Magy. tört. I, 136 1.

'") Mátyá.j kir. így irt : „. . . A mi iratik nekünk, hogy

Frigyes császár a mi urunk s mi le volnánk kötve neki, azt hisz-

szük, senki sincs a római sz. birodalomban, ki ne tudná, hogy mi

csupán Csehország' és választófejedelemség' tekintetében, esnem

más tekintetben vagyunk lekötve, kit mi csakug/an Csehország'

tekintetében felsbbnek és urunknak U)smérjük, s oUyannak

tisztelendjük úgy, hogy senki soha kétségbe ne vonhassa, misze-

rint mi azon ország' tekintetében soha meg nem bántottuk ; de

a mi ezen Magyarországot illeti, melly mindig szabad volt, s

mellynek soha semmi köze nem volt a birodalommal, habár mél-

tóság' tekintetében a császárt felsbbnek tartjuk, de ui-alouu'a

nézve magunkat vele egyenlnek véljük."
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birodalmi recessiis^ rnelly szerint nénielly birodalmi fe-

jedelmek Magyarországnak, mellynek nagy része ekkor

tájban török kézen volt , a német birodalomhoz csato-

lását tervelték; mert ez ellen maga Miksa császár és

király felszólalt , megmutatván : liogy Magyarország

mindig független volt, s a német birodalomnak fölötte

soha semmi joga nem volt, minélfogva ez jövendre sem

vehet igénybe irányában semmi jogot ; és ezt a német

birodalmi rendek sem vonhatták kétségbe ; minélfogva

ezen idtl fogva soha többé a német császárok' és biro-

dalmi rendek' részérl Magyarország irányában s sza-

badsága és függetlensége ellenében semminem követe-

lés nem támasztatott, az ellen semminem kisérlet nem

történt.

III. Az árpádházbeli királyok' idejében az ország'

függetlenségét némi veszély fenyegette volt a byzanti

császárok, kivált a nagyravágyó Mánuel' részérl , ki

egész Magyarország' meghódoltatásáról álmadozék;

nielly törekvést elsegítettek királyi vérbl származott

berezegek, kik az öröködési rend' megállapítása hiányá-

ban a magyar királyi széket a byzanti császárok' se-

gélyével s védlete alatt reménylék elnyerhetni '0. Ha-

nem illy törekvéseket annyival kevésbé koszorúzhatott

siker, mivel maga a byzanti udvar' szerencséje igen vál-

tozandó volt: miszerint az ország' függetlensége ez ol-

dalról csakugyan komoly veszedelemnek kitéve soha

nem volt.

IV. A mohácsi vész után, az országnak, ketts ki-

rályválasztás szülte bels szakadása folytán, nemcsak

*
') H r m a y e r , Taschenbuch für vaterlándische Ge-

schichte 1826, VI. sz. alatt : Ungarns Verhaltnisse mit dem grie-

cL.schen Kaiserthum.
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függetlenségét, hanem egész létét a legnagyobb vész

fenyegette az ádáz török hatalom' részérl, mellyet az

ország' nagyobb része másfél századon át lön kényte-

len uralni, s mellynek igája alól a 17. század' végén,

söt részben csak a 18-dik század' elején szabadult

fel : a nélkül azonban, hogy — mellzve Erdély-

nek a magas porta irányában! függési viszonyát — az

ország a hatalmaskodó ellenség irányában elösmért

jogi függés' viszonyába sülyedt volna ; mert a török-

nek fegyver' erszakával létesített hatalma nem tartott

tovább, mint addig, míg az országnak a hadi szerencse

kedvez fordulatával sikerit a legszebb részeire ráer-

szakolt szolgasági igát lerázni, habár ama gyászos he-

lyeztetésében idleg évi adófizetés' terhét kényszerié

átvállalni.

21. §.

Folytatás, Az ausztriai birodalom' örökös tartományaival a

pragmatica sanctio által létesített kapcsolat.

Magyarországnak már I. Ferdinánd' ideje eltt a

vegyes házakból származott királyok alatt a szomszéd

ausztriai tartományokkal többszörös és többféle viszo-

nyai voltak, mellyeknek kifejtését a politikai történe-

lem adja, s már ezen korszakban Albert és fia V. Lász-

ló' személyei közöttök némi múlékony tényleges kapcso-

latot létesítenek. II. Lajosnak a mohácsi ütközetben

történt gyászos halála után aztán I. Ferdinánd' király-

lyá választatásával ezen állapot megállandósiila a nél-

kül, hogy valamclly határozott jogi alakot öltött volna.

Míglen I. Lipót' idejében az 1687: 2. 3. az örökösödési
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rendnek az uralkodásra hivatott ausztriai ház' fiágaira

nézve az elsszülöttség szerint történt megállapítása, elö-

készíté a Magyarország s az ausztriai örökös tartomá-

nyok közötti ama jogi kapcsolatot, mellynek az 1723 :

1. 2. törvényczikkely, a III. (VI.) Károly császár' és ki-

rály' prafjmatlca scmcfio neve alatt ösméretes intézkedé-

sének alaptörvénykénti elfogadása által, állandó jogi

alakot kölcsönzött. Mert a nevezett törvény által, az

uralkodó ausztriai ház' kijelölt nöágaira, az öröködési

jog ugyanazon elsszülöttségi s vegyes ágöröködési

rend szerint, melly ugyanazon uralkodó ház' örökös

tartományaira nézve vala állapítva, kiterjesztetvén : ez

alkalommal egyszersmind Magyarország' részérl elfo-

gadtatott a nevezett örökös tartományokkal a közös

uralkodó' személye által közvetített ama kapcsolat el-

ve : miszerint Magyarország, kapcsolt részei s a ma-

gyar korona' minden tartományai örökjogon együtt

birassanak az uralkodó háznak Németországban s Né-

metországon kivül fekv, és oszthatatlanul és elválaszt-

hatatlanul, együtt s egyetemben értend örökös tarto-

mányaival, a megállapított öröködési rend által uralko-

dásra hivatott fejedelem által, hogy a ki ezen öröködési

jog szerint a nevezett s oszthatatlan örökös országok'

és tartományok' örököse, ugyanaz minden esetben örök-

joga' alapján egyszersmind a szinte oszthatatla.núl ér-

tend Magyarország' s hozzá kapcsolt részek', országok'

s tartományok' királyának tartassék és megkoronáz-

tassék — melly szabály az erdélyi 17 22-ki gylés által

is elfogadva, változhatatlan alaptörvényül az 1744 : 3

törvényczikkelybe igtattatott. A trónöröködési jog' ezen

kiterjesztése azonban, valamint a közös uralkodó sze-

mélye által a magyar korona' tartományai és az' örö-
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kos tartományok közt közvetített s létesített kapocs, Ma-

gyarország' s átalában a magyar korona' tartományai'

addigi államjogi állásán — miután valamint az 1687 :

2 és 1715 : 3 által az ország' jogállása átalában min-

den jogaival, szabadságaival biztosíttatott és elösmérte-

tett, különösen pedig kimondatott az országnak csupán

csak saját országos törvényei szerint leend kormány-

zása; azonképen az 1723 : 2. 3. törvényczikkelyek

által az újonnan állapított öröködési jog' alapján trón-

ra lépend és törvényesen megkoronázandó királyok

és királynék az ország' minden törvényei' és szabadsá-

gai' sértetlen megtartására és eíFelli biztosításnak a

koronázás' alkalmával hitlevél' alakjábani kiadására

köteleztettek, és valamint az 1687: 3 és 1715 : 3 által

az I. Lij^óttól leszármazó íiágak' kihalása' esetére az

ország' si s elösmért szabad királyválasztási joga fenn-

tartva és biztosítva vala : azonképen az 1723 : 2. t. ez.

11. §. által az országnak ugyanezen szabad királyvá-

lasztási joga elösmértetett s fenntartatott azon esetre,

ha a III. (VI) Károlytól, I. Józseftl s I. Lipóttól le-

származó leányágak' mindkétnem ivadékai' kihalása

történnék : — csak annyiban változtatott , hogy az

ausztriai házból származó fejedelem' közös uralkodása,

közvetítje Ion Magyarország s a magyar korona'

tartományai, valamint az uralkodó ház' németorszá-

gi s Németországon kivüli örökös tartományai kö-

zötti államjogi kapcsolatnak, raellynek czélja a kölcsö-

nös védelem : amint az 1723-diki törvényczikkelyek'

elb/3szédjébl, és az 1. és 2. törvényczikkely' szavaiból

kitetszik Magyarországra, s az 1744 : 3. törvényczik-
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kely' szavaiból Erdélyre nézve *). Ellenben Magyaror-

szág' és kapcsolt részei' függetlensége az által csorbát

') Az 1723 : 1. 2. törvényczikkelyek' ide tartozó szavai a

következk : Ahhozképest a mint már a/> 1723-diki törvényczik-

kelyek' élbeszédében a 4. §-l)an elre volt bocsátva^ „ . . . ut

proinde futnris quibusvis temporibus, ab omni confusione et peri-

culis, hacreditarium hoc Suae Majestatis Sacratissimae Regnum
praeservari ; et non rainus adversus omnem Vim externam, quam
quosvis etiam fatales internos Motus (ipsis Statibus et Ordinibus

Regni, Partiumqiic eidem annexarum, plurimum damnosos) salu-

tari^ et diaetaliter stabilienda modalitate, in omnes eventuales ca-

sus, tutum et provisura reddi ; ac per id, cum reliquis etiam Suae

Majestatis Sacratissimae Regnis, et Provinciis haereditariis mutua

cointelligentia, et unió, adeoque publica Reipublicae Chi'istianae

quies, pax constans, imperturbata tranquillitas sub Pio, Justo,

Forti, Feltei Suae Majestatis^ et Augustae Dornus Austriacae Cle-

mentissimo Gubernio in aevum perdurare
; ac continua Augustae

Domus in Regno, et Sacra Ejusdem Corona, utriusque sexus ex-

optata, et communi Regnicolariun voto proclamata, suaeque Sa-

cratissimae Majestati prompté, et fideliter ohlata Successio, melius

obfirmari valuisset. . ." Azon czélból tehát, hogy az ország jö-

vendre minden zavar- és veszélytl megóvassék ; s nem csak

minden küls er, hanem egyszersmind minden bels vészes moz-

galmak ellen, országgyülésileg állapítandó üdvös módon minden

történhet eseti-e bátorságossá tétessék 5 s az által felsége többi

örökös országai- s tartományaival a kölcsönös egyetértés és egye-

sülés fenntartassék stb. S a mint az 1723 : 1 kezdetén ismét

mondatik : „ • . . proque stabilienda in omnem casum, etiam

contra Vim externam, cum vicinis Regnis et Provinciis haeredi-

tariis unione, et conservanda domestica tranquillitate dii'ectam

curam et sollicitudinem. .
." vagyis a rendek megértvén Fel-

ségének, az országnak, küls er ellen is, a szomszéd örökös or-

szágok- és tartományokkali egyesülésére, s a belnyugalom' fenn-

tartására irányzott gondoskodását. . . Rendeltetett az 1721 : 2

által : „ . . . ut successivis quibusvis temporibus, ab omnibus

externis, et etiam domesticis confusionibus et periculis praeser-
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nem szenvedett : söt inkább az ország jogállásának áta-

lában, és minden jogai- és szabadságainak az 1687 : 2,

vari ; imo in alma^ et continua tranquillitate, ae sincera animorum

Uuione, adversus omnem Viui etiam exteruam felicissime peren-

nare posset. .
." hogy t. i. jövend idben is az ország mlndeK

küls s bels zavarok- és veszúljéktl megovassék, és állandó nyu-

galomban s a kedélyek szinte egyesülésben, minden küls er
ellen is megörökülhessen (1. §.)— a fiág' niagvaszakadása esetére

a kijelölt uágak' öröködése, „ . . . juxta stahiUtum per. S. C. ac

R. Regnantem Majestatem in aliis quoque suis Regnis et Provin-

ciis liaereditariis, in et extra Germatiiam sitis Primogeniturae,

Ordinem, Jm'e et Ordine praemisso, indivisihiliter, ac inseparahi-

liter, iJivicem, et inshmd, ac mia eum Regno Hungáriáé, et Parti-

bus, Regnis, et Provinciis eidem annexis, haereditarie possiden-

dis. .
." t. i. azon rend szerint, melly felsége által, a többi Né-

metországban és Németországon kivül fekv, oszthatatlanul s el-

választhatatlanul, együtt s egyetemben, és Magyarországgal s

kapcsolt részeivel, országaival és tartományaival együtt öröklén

birandó tartományaiban állapíttatott, — a mint e rend az 1721 :

2. törvényczikkely 5—11 §-aiban közelebbrl és részletesebben

kifejtetik.

Az erdélyi 1744 : 3 törvényczikkelynek, melly által a

pragmatica sanctioban foglaltató öröködési jog és rend elfogadta-

tik s világos szavakkal alaptörvény' erejére emeltetik, ide tartozó

szavai ezek : Miután t. i. elmondatik, hogy az 1722-diki ország-

gylésen az erdélyországi három nemzet' karai és rendéi az ural-

kodó ausztriai ház' kijelölt nágai' öröködési jogát „ . . . az O
felsége által a többi, Németországban s Németországon kivül

fekv, oszthatatlanul s elvál hatatlanul, együtt s egyetemben, és

Erdély nagyfejedelemséggel s a visszakapcsolt részekkel, örök-

lén birandó országok- és tartományokban állapított rend szerint"

elfogadták, s arról törvényczikkely alkottatott, az most, Magyar-

ország' 1723-diki törvényczikkelyével egybehangzólag, ujolag

megersíttetik, következik szóról szóra az idézett 1722-diki tör-

vényczikkely : mellyben a többi között kifejezik a rendek, hogy

a felség az öröködési jog' és rend' tárgyában tett intézkedését ,}• • •



— 158 —

1715 : 3, 17lí3 : 2. 3. általi elösmérése és megersítése

folytán az ujabb szilárdságot s megállapodást nyert; és

végre az ezen kapcsolat' alapján s abbóli következtetés

gyanánt netalán támasztható kétségek és kérdések el-

lenében az 1791 : 10. törvényczikkely által a legvilá-

gosabban elösmértetett és biztosíttatott a következ sza-

vakkal :

„Az ország karai' és rendéi' alázatos fölterjesztésé-

re, Ö szentséges Felsége is kegyelmesen elösmérni mél-

tóztatott , hogy ámbár a felséges ausztriai ház' nágai-

nak öröködése az 1723-diki l. és 2. törvényczikkely

által Magyarországban s kapcsolt részeiben ugyanazon

ut Regna, et Provinciáé, tam hodie ab Augustissima Sua C. R.

Majestate postessae, quam in futurum quoque opitulante Deo Di-

tioni Suae accessurae, ad mutnam et reciprocani defeusionem, ma-

joremque cum dignitate, et inde secuturo terroré Hostimn, secu-

ritatem in omne aevum nexu indissolubili coalescere et coliaerere

valeant, atque possint. . ." leendvén t. i., hogy az felsége' által

mind jelenleg birt országok és tartományok, mind a jövendben

is birtokához járúlandók, kölcsönös és viszonos védelemre, és a

méltósággal s az ellenségeknek ebbl eredend rettegésével na-

gyobb bátorlétre, minden idkre felbonthatatlan kapcsolattal egy-

be kapcsolódhassanak s egybefügghessenek — általlátván „ . • •

quantum Principatui huic Haereditario, cum Partibus eidem an-

nexis, tamquam antemiirali furori jm-ati Christiani nominis hostis,

prae caeteris obnoxio ; sibiqne suis viribus tuendo minimé pari,

ex hac perenni Regnorum, Provinciarumque Suae Majestatis S.

Haereditariarum Unione, firmataque in utrumque Sexmu Primo-

geniturae ordine, et Publicae Rei ornamenti, ac secnritatis, et

privatis etiam Patriae Civibus emolumenti accessurum sit. .
."

mennyi elny háromlandik a fejedelemségre az O felsége' Örökl

országai- s tartományainak emez örök egyesülésébl, s a mind-

két nemre nézve megállapított elsszülöttség' rendjébl — kész-

séggel elfogadják s alaptörvény' erejére emelik.
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fejedelmet illeti, mellyet, a megállapított öröködési rend

szerint elválaszíhatatlífiiúl s oszthatatlanul birandó töb-

bi örökös Németországban és Németországon kivül

fekv tartományokban : Magyarország mindazonáltal

kapcsolt részeivel szabad ország, s kormányzatának

egész törvényes alakzatára nézve, odaértve minden hi-

vatalait (dicasteriumait) ^ független, azaz semmi más or-

szágtól vagy néptl nem függ, hanem tulajdon megál-

lással és alkotmánnyal biró; annálfogva a maga tör-

vényesen megkoronázott örökös királya által, tehát O
szentséges Felsége és utódai Magyarország' királyai

által saját törvényei és szokásai szerint, nem pedig más

tartományok' mintájára (normájára), a mint azt már

az 1715 : 3 és 1741 : 8 és 11 rendeli, kormányzandó s

igazgatandó.

"

Az ország' eme törvényes viszonyán és alaptörvé-

nyileg biztosított jogállásán nem okozhatott s nem oko-

zott változást a közös m'alkodó czimében s az örökl

jogon tartott birtokai' összeségének nevezetében, az

ausztriai császári czím' és méltóság' felvétele s az ausz-

triai császárság nevezet' használata által eszközölt vál-

tozás. A mint ezt I. Ferencznek eme czímíölvételt az

országf' törvénvhatósáo-aival tudató s 1804 auo\ 17-kén

kelt kir. leiratának tartalma s szavai tanúsítják. Melly-

ben közhirré tétetvén a fölvett új méltóság és czím, hoz-

zá tétetik : ,,olly módon azonban, liogy minden orszá-

gaink, fejedelemségeink s tartományaink azon czimeik-,

alkotmányaik-, eljogaik-, kapcsolatuk- s jogaiknak,

mellyékkel eddigien bírtak, élvezetében ezutánra is vál-

toztatás nélkiü 'és csorbítatlanul meghagyassanak;''

mihezképest a megváltoztatott czímezések közöltetvén

mondatik : „3-szor. Mivel pedig : a mint elrebocsátta-
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tott, mindegyik örökl országunk- s tartományunknak,

czime s eddig fennállott alkotmánya másítatlaniil meg

kell hogy maradjon : úgy ez különösen a mi kedves

Magyarországunkra és kapcsolt részeire vonatkozólag

. . . értend;" hasonlóképen a 4-dik pontban említés

tétetvén az ausztriai császári koronáztatásról, hozzáté-

tetik : „azon koronázásoknak, mellyek nálunk s El-

deinknél, mint Magyarország' s Csehország' királyai-

nál történtek, jövendben is változás nélkül a kiszabott

módon meg kellendvén történniök
;

" végi a tett intéz-

kedés kedvesen fogadtatásának s megtartásának remé-

nye fejeztetik ki, annyival is inkább, „ . . . mivel vala-

mint mindig, úgy most is legnyilvánvalóbb bizonyságát

adtuk, hogy megemlékezvén koronázási hitlevelünkben

adott biztosításunkra, ebben is kegyelmesen tekintettel

voltunk arra, hogy a mit az egész birodalom' nagy9bb

fényének s méltóságának öregbítésére rendeltünk, — a

mi kedves Magyarországunk' s kapcsolt részei' jogai-,

törvényei- s alkotmányának mindig épségben maradá-

sával történjék" : világos bizonyságául, hogy az ausz-

triai császári czím és méltóság fölvétele által a magyar

koronái országok' s egyéb örökös tartományok' egy-

máshozi államjogi állása teljesen elbbi állapotában

meghagyatott és semmiben változást nem szenvedett.

Midn az országgylésen 1805-ben s ujabban 1807-ben

az ausztriai császári czím tárgyalás alá jött, az ország'

rendéi e czimíölvétel miatt közjogi tekintetben a koroná-

zási hitlevél által teljesen biztosítva érezték magokat : mi

okból a mi az ország' sérelmei s kivánalmai között né-

melly törvényhatóságok' részérl sürgettetett, hogy t. i.

O felségének a magyar nemzet és az egész ^^lág eltt

kegy. leirata által nyilvánított kegye és gondoskodása,
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miszerint az örökös ausztriai császár' czimét fölvévén,

hitlevéli biztosításáról megemlékezett, s tekintettel volt,

hog-y az ország' jogai , törvényei s alkotmánya épség-

ben tartása mellett történjék, az 1790-diki 10. törvény-

czikkellyel egybefüggöleg törvénybe igtattassék — el-

mellztetett ; miután az ország' jogait , szabadságait és

függetlenségét a kir. hitlevél és a koronázás' alkalmával

letett kir. eskü eléggé óvja , és az felsége által háza'

diszére fölvett császári méltóság' czime valamint Ma-

gyarország' tekintetében a királyi felséghez! kölcsönös

viszonylatában épen semmi változást nem okozott, nem
okozhatott, azonképen az ország' jogait semmiben leg-

kisebbé nem csorbíthatta. ^) Ez okból, midn I. Ferencz

^) A szóban forgó kir. leirat szövegét 1. S z a b ó B. id. ér-

tekezésében 17 s köv. 1. és Egyet. m. encycl. II, 436 1. Az 1807-

diki ide tartozó sérelmi pontot az országgylési irományok között

1807, 240 1. 50 p. Ezen pont' tárgyalását a KK. és RR. ülésé-

ben 1S07 nov. 7. (LXXIIL ülés) az országgylési jegyzkönyv-

ben következleg olvassuk. „Az 50-dik számhoz, hogy az Ausz-

triai Császári névnek felvételébl Magyarországra való nézve

semmi új kötelességek, vagy akármi következések ne hozódhas-

sanak, ámbár ugyan ö Felségének kegy. kir. levele által ez iránt

bizonyosokká tétettek, mindazonáltal uémcUyek a KK. és RR. kö-

zül kivántak ez iránt a törvénybe is, az 1791. 10. törvényczik-

kely' értelméhez képest , emlékezetet tétetni. El is olvastatott ez

iránt a KK. és RR. irásba tett kivánságok. Kivántak ezt a KK. és

RR. közül némellyek annál inkább helyben hagyatni , hogy ez

iránt az ország' rendéi már 1805 bon megállapodtak, és csak az

akkori különös környülállások okozták , hogy ez akkor a tör-

vénybe nem iktattatott. Kérik ezt most is különösen némelly

vármegyék ; és ezen kérésnek tárgya nem csak illend , de szük-

séges is. Igaz ug^-an , hogy ö felsége' kegy. kir. levele által bi-

zonyossá tétettünk, hogy Magyarországra való nézve ebbl sem-

mi sem fog következni ; mindazonáltal el lehet idvel ezen királyi

Récsl I Magyar közjOg. 1

1
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IiJilAlíi ul/m ;i in;'ir nz 1830-diki or.szágg-y ülésen iiK^g-

atyja életében V. Ferdinánd neve alatt megkoronázott

fia az uralkodást átvette, az ország az ausztriai császári

névsor mellett a magyar királyi névsornak is megtar-

tását sürgette: mi a felség' részérl is elösmértetett és

gyakorlatba vétetett •').

kegy. levelet felejteni. Csak ugyan biztusaljb volna eiTÜl a tör-

vényben enilék(>zetet tenni. Mert valamint ezeltt az Ausztriai

Háznak az országban lev örökösödés jussáról kérdés támaszta-

tott, úgy idvel ez iránt is kérdés lehet, A való, hogy O felsége

sem mint Római sem mint Ausztriai Császár IMagyarországban

nem paranesol. De mégis a különféle nevezés és titulázás idvel

is a maradéknál kétségeskedéseket és kérdéseket okozhat. Mi-

dn az országnak közönséges jussai fennforognak , semmi törvé-

nyes óvást felesleg-valónak nem lehet mondani. Mások ellenben

azt tartották, hogy sem a törvényben , sem a törvények eltt el-

bocsátani szokott bevezetésben errl emlékezetet tenni nem szük-

séges. Mink a királyi levél által elégséges bátors;í.gban vagyunk :

ninesen is nekünk ezen dologhoz semmi közünk. St el>be avat-

kozni, midn ez iránt úgy sem sürgettetünk, nem is tanácsos ;
st a

következésekre való nézve veszedelmes is. A mi törvényhozásunk'

módjában ez újság volna, és különféle vetélkedésekre'alkalmatos-

ságot nyújtíinának.íAz úgy nevezett^yra^íjioíica sanctiót ehhez épen

nem lehet hasonlítni. A mi országunk , alkotmányával és a ma-

gyaroi'szági .szabadságokkal mi köze az ausztriai császárságnak V

Nekünk pedig csak a kötelességünk , hogy amazt megersítsük.

Azért is csakugyan többen voltak a KK. és RR. közül abban a

vélekedésben, hogy az errl való emlékezet , mind a törvénybl,

mind a szokott élbeszédbl kimaradjon.'' S aztán csakugyan a

frendek' véleményéhez képest is (LXXV. iüés. nov. 10) a dolog

elmellztctett (LXXVIIL ülés nov. 19).

•'') Lásd az e tárgyban az alsó és fels tábla között folyt

hosszas tárgyalásokat az 1837G-ki országgylés irományai' IV. s

kiiv. kötetében. Azon felhozott ellenvetésre , hogy a római csá-

szári méltóságot viselt magyar királyok ezen modort meg nem tar-



— 163 —

Miszerint tehát Magyarországnak a hozzá kapcsolt

részek- és tartományokkali függetlensége s önállása

minden kétségen s kérdésen fölül áll; s az ausztriai

örökös tartományokkal a pragmatica sanctio alapján

való elválhatatlan kapcsolata — mellyet az 1848 tör-

vények is ^) teljes épségben fenntartanak — az elválha-

tották s annak megtartása nem is sürgettetett , az alsó tábla által

kiemeltetett, miszerint „soha senki eltt kétség s kérdés sem fo-

roghatván fel arról , hogy Magj'arország' a Kómái birodalomnak

semmi tekintetbl nem volt része , és semmi félelem vagy aggo-

daloim-a nem forgott fenn ok, hogy Magyarország a római (német)

birodalomnak részévé, s a római (német) császárnak mint illyen-

nek tartományává tétethetnék ; ellenben abból, ha Magyarország'

királya is az ausztriai császári névsor' megtartását követné (mi tör-

tént volna az I. Ferdinánd nevezetnek mint magyar királynak is

V. Ferdinánd helyetti megtartása általj , a nemzetben méltó ag-

gadalom származnék az iránt, hogy azon Magyarország — melly

az ausztriai birodalombeli tartományokkal a kölcsönös védelemre

egy fejedelem alatt eg}"esülve van ugyan , azon birodalomnak

mindazonáltal nem tagja és része — tovább-tovább menve, füg-

getlensége és szabadsága ellenére az ausztriai birodalom' egyik

tartományának tekintetni czéloztatik" (183-/6 irom. IV, 221 1.)

;

és más helyen : „Valamint egy részrl igaz, hogy felsége mint

auszti-iai császár 1-s, mint magyar király V-dik Ferdinánd, úgy
más részrl tagadhatatlan, hogy azon (t. i. Magyar-) országban

nem mint ausztriai császár, nem mint I. Ferdinánd, hanem mint

magyar király és V. Ferdinánd uralkodik. Neiu úgy ad a hozan-

dó törvényeknek ersséget, mint auszti'iai császár, hanem mint

magyar király, — az ország' rendéi sem bocsátják más elébe

azokat, mellyekröl törvényt hozni akarnak , mint az elébe, ki azt

megersítheti : a magyar király elébe" ; ugyanott 232 1.

"*) Lásd az élbeszédet „a pragmatica sanctio által vele vál-

hatlan kapcsolatban álló tartományok iránti törvényes Asszo-

nyai . .
." 1848 : 3, 3. §. „s a birodalom' kapcsolatának épségben

tartása mellett ..."

!!
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tatlan s megoszolliatatlan együttblrásra s a kölcsönös

védelemre vonatkozik és szorítkozik ^).

22. §.

Magyarország' s a magyar korona' tartományai' czímere.*)

Magyarország' c z i m e r e : hosszában kétfelé osz-

tott négyszög paizs, mellynek jobb fele széltében liuzott

négy ezüst csikót vagy gerendát, bal fele pedig hármas

^) Eme kölcsönös védelem elve világos szavakkal ki van

fejezve Erdélyre nézve az 1791:6. törvényczikkelyben , melly

Erdélynek Magyarországgali összeköttetésérl és más ország alá

nem tartozó alkotmányáról szól
; „ . . . O felsége, s azon felséges

ausztriai házból következ utódai, mint Magyarország' törvényes

királyai, Erdélyországát, mint a magyar szentkoronához tartozót,

Magyarországgal együtt ugyanazon egy uralkodási és öröködési

joggal birják, és mint saját törvényével bírót, s más ország' hatal-

ma alá nem vetettet, törvényesen megersített saját törvényei és

rendszabásaí, nem pedig más örökös tartományok' módja szerint,

kormányozzák : minden országokkal és tartományokkal csak

együtt birtoklásra és kölcsönös oltalomra nézve maradván épen

az egyesülés' (unió) megoszolhatatlan és elválhatatlan köteléke,

az országlási szerzdés szerint az 1141: 3 következtében,"

*) Cereographia Hungáriáé, seu notitia de insignibus et sí-

gíllis regní Maríano-Apostolici. Nagyszombath 1734.

Pálma, Specimen Heraldícae Regní Hungáriáé. Bécs

1766. Abhandlung von den Títeln und Wappen, welche

M. Theresia, als apostolische Königin von Ungarn führet. Bécs

1774.

S c h w a r t n e r , introductio in artem dípl. 1802.

P u s z t a y , die Ungarn ín ihrem Staats- u. Natíonalwesen.

Lipcse 1843. I, 333—347 1.
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zöld dombon arany koronából kiemelked ketts (patri-

archai) ezüst keresztet tüntet fel. Az országnak így

egybeállított czímere nem a legrégibb ; egyes ábrái kü-

lönböz idk' s körülmények' szüleményei , összeállítás

sukat pedig valamelly késbbi kor eszközölte. Úgy lát-

szik, az ország' eredeti czimere a királyság alapítása

óta, egybefüggleg az els király' apostolkodó mködé-
sével, a ketts kereszt volt; ') a négy csikós paizs leg-

elször Imre királynál tnik fel; II. Endre alatt a ket-

ts kereszttel váltakozik, s az utolsó Árpádok alatt egé-

szen eltnik a királyi czimerbl. "^) Róbert Károly is

megtartotta a patriarchai keresztet, mellyhez nem ritkán

csatolta az anjoui liliomokat; I. Lajos ismét elvette a

régi négy csikót, s els volt ki a kereszttel a hosszában

kétfelé osztott paizson egyesítette. Mária' fogsága alatt

a nemzet' pecsétjén a négy esik , a patriarchai kereszt

s az anjoui liliomok voltak láthatók ; Hunyady' kormány-

zósága alatt a nemzeti pecsét csak a ketts keresztet

*) Hk. I, 11. ez. 3. §. „ . . . Innen az ö (Sz. István) idejé-

tl fogva a magyar nemzet ketts keresztet szokott czíraerül tar-

tani és viselni. Mert a négy folyamot, úgymint az Istert vagy

Dunát, Tiszát, Szávát és Drávát ábrázoló czimert Pannóniától

tulajdonította cl magának." Valaminthogy Imre királyig a pén-

zek' durva bélyegzete is a keresztet tünteti fel ; s három régi

magyar város, Szakolcza, Lcse, Zólyom dicsekszik azzal, hogy

maiglan az apostoli ország' eredeti czímerét, a ketts keresztet

birja czimerében. Némellyek a ketts kereszt' eredetét a czímer-

ben 11. Endrénél keresik, miután szentföldi hadjáratában a hos-

pitál vitézek' társaságába felavattatok, kiknek czímere ketts

kereszt volt ; Ö z i r m a y , Hung. in parabolis 39 1. S c h w a r t-

n e r , Statistik II, 60 1.

") Még a királynék' pecsétiein is csak a ketts kereszt

tnik fel.
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mutatja. "*) 1453 után ismét megjelen a négy csík a paizs'

jobb felén, hol I. Ferdinánd óta állandóan megtartotta

helyét, a nemzeti meggyzdésben él ama jelentéssel,

mellyröl Verbczy is emlékezik , *) bár némelly irók

más jelentést kerestek. A hármas domb, a nyilt korona

s a koszorú a ketts kereszt' tövénél csak járulékok a

czimer' amaz eredetibb ábráihoz. ^)

A nemzeti szinek — vörös és fehér , mellyekhez a

zöld járult — az ország' czimerébl vétettek.

Az 1848: 21 a nemzeti színt és az ország' czíme-

rét si jogaiba visszaállította. Egyszersmind a három

szin rózsát polgári jelképííl újra fölvette , rendelvén :

hogy minden köz éj)ület- s intézetnél nyilvános ünne-

pek' alkalmával, és a magyar hajókon a nemzeti lobogó

és az ország' czímere használtassék ; a kapcsolt részek-

nek szabadságukban hagyatván, hogy az ország' czí-

mere és szinei mellett saját czimeröket és szineiket is

használhassák.

A magyar korona' tartományai' czimerei a követ-

kezk : Dalmátiáé három koronás leopárdf kék mezn

;

Kroátia' (a régi értelemben) czímerpaizsa vörös és ezlist

koczkákra van osztva; Szlavónia' czímerpaizsát (melly

^) Hk. II, 14 ez. 36 §. „ . . . rendeltessék egy pecsét, mely-

lyen kereszt czimer legyen, mint Magyarország' czímere. . .

"

V. László' oklevele 1453-ból, mellyel a körmöczi kamarának

pénzverési szabályokat szab : „ . . . a másik oldalra vésessék

Magyarországunk' czímere, tudniillik ketts kereszt."

^) Királyi kiváltságlevelek is, mellyek által némelly váro-

soknak érdemeik' elösméréseül a négy csík czímerül adományoz-

tatott, ugyanezen jelentést fejezik ki.

^) A dombok legelször V. István' pecsétjein észrevehetk

;

a korona a kereszt' tövénél I. Lajos alatt legelször látható ; a

koszorút I. Ferdinánd csatolta oda.
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II. Lengyel Lászlótól származik) két folyó széltében

három mezre osztja, mellyek felsje — hol egy csillag

tündököl — s alsója kék, a középs pedig veres , egy sza-

ladó ny esttel, Rámáé (Bosniáé) : a bal oldal' szélébl

kinyiiló ezüst kar kardot tartva, bársonypiros mezn;
Serbiáé vörös mezn vadkanf, feltartott szájnyílásában

n)' illal ; Gallícziáé (Halicsé) veres vonallal széltében

kétfelé osztott kék paizs, fölül fekete csókával , alól liá-

voni hegyes koronával, vagy csak a három hegyes ko-

ronával ; Lodomeriáé : kék paizs, keresztül rajta fejér- és

vörösre koczkázott két gerendával ; Kumániáé : kék me-

zn felálló sugár koronás fekete oroszlán, kinyújtott vö-

rös nyelvvel, a fels bal szögletben csillaggal, s az alsó

jobb szögletben balra fordult holdszarvval. Bolgáror-

szágé: három egymás fölött futó fehér agár, vörös me-

zn ; Erdélyé veres gerendával két mezre osztott paizs,

a fels kék mezn fekete sas kiterjesztett szárnnyal,

jobbról arany nap , bah-ól ezüst holdszarv (magyarok

és székelyek czímere) , az alsó arany mezn hét vörös

torony, négy felül, alatt három (szászok czímere). ^)

5) Cziráky, iiispubl. 333. 334 §.
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MÁSODIK FEJEZET.

A magyar király és felségjogai.

23. §.

Bevezetés.

Magyarország' politikai rendszere az alaptörvé-

nyek' értelmében politikai jogokkal feh-uházott szemé-

lyiségek' jogainak összliangzatos s a köz ügyek' intézé-

sében az alkotmány szabta alakzatok között mozgó gya-

korlatából merülvén fel : szükség elször is ezen szemé-

lyiségeket, közjogi állásukat s jogaik' körét és tartalmát

kijelölni. Az országlás' monarchiái alkatából kifolyólag,

a király, mint az államfennség' személyesítÖje s a fö ha-

talom' tulajdonosa és birtokosa, az ország' szent koro-

nája által jelképileg kifejezett királyi hatalom' teljével,

magasan fényl állást foglal el ; ennélfogva a magyar
közjognak egyik legfontosabb kifejtend tárgya , kinek

van joga Magyarország' szent koronájához , s mellyek

és milly tartalmúak azon felségjogok, mellyek együtt-

véve képezik az alkotmányos királyi hatalom' méltósá-

gát és teljes tartalmát.
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24. §.

Az uralkodási jog' alapja. Történelmi áíleKintés.

Magyarország örökös királyság. Az örökös

monarchia' eszméje az, hogy az uralkodási jog nemcsak

úgy tnik fel , mint egy személy' birtoka , hanem úgy,

mint az uralkodásra hivatott családnak , az uralkodó

háznak öröke: miszerint az örökös monarchia' eszméjé-

ben az állodalmi uralkodás' közjogi fogalma az örökö-

dés magánjogi fogalmával egy egésszé van egybefog-

lalva. Ennélfogva Magyarországon az uralkodás' joga-

lapja az ö r ö k 1 é s az öröködési törvény szerint : ezen

öröködési törvény az ország' alkotmányának egyik fö

fontosságú részét képezi , mint alaptörvényei' egyike,

s kifejtése közjogunk' tudományos rendszerében egyik

fö feladat.

A fennálló trónöröködési törvény a magyar király-

ság' örökl természete s ezen öröklés' módja és rendje

iránt semmi kétségre nem hagy helyet. De a korábbi

idkre nézve , mellyek a magyar állam' s királyság'

alapítása óta a trónöröködési jog' és rend' jelenleg ér-

vényes szabályozásáig lefolytak, történetíi-óink s pub-

licistáink, fleg a múlt század' közepe óta, e tárgyra vo-

natkozólag igen különböz s egymástól lényegesen el-

tér véleményeket fejeztek ki. A magyar közjog' rend-

szerének olly eladásában, mclly legföképen a gyakor-

lati érvényességet tekinti, a mint az ujabb idkben 1848-

ig s 1848-ban fennállott, s a mint annak a magyar al-

kotmányos jogéletben olly nagy fontosságú jogfolyto-

nosság' elvénél fogva J0 dn az alkotmányos
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rendszer teljes épsdgbenl liclyreállítása forog- fenn, te-

kintetbe kell jonie : a Irónöröködési jog' részletes törté-

nelmi kifejtése, a trónöröködési törvény' világos hatá-

rozatai mellett, annyival inkább mellzhet, mivel e

kérdésnek okleveles és törvényes ala})ra fektetett kime-

rít jogtörténelmi tárgyalását egy olly munkában bír-

juk, mellyet a tudós világ a magyar jogtörténelmi mo-

nographiák' legjelcsbjeihez méltó dicsérettel számít , s

mellyel az eltér, ezek között némelly merben alapta-

lan s ferde, vélemények végleg megdöntötteknek tekint-

hetk. E munka Gr. Oziráky Ant. M. (névtclenííl)

1820-ban Budán megjelent illy czim értekezése:

Disquisitio historica de modo consequcndi summiim impé-

rium in Hungária a priraordiis nionarcliiae in liacc tompora.

Minélfogva a jelen munka' czéljához képest elegen-

d a kiderített eredményeket röviden a következkben

foglalni egybe.

') E tárgyra vonatkozó fbb értekezések :

Eusebius Verinus (B e n c z ú r), conimentatio im'idica eri-

tica de hcreditario iure seren, domus Austriacae in apóst. R.

Hung. stb. Bécs 1781.

K p p i , ius electionis quondam ab hungaris exercitum.

Bécs 1790; s ellene: S eh wartner, de gente Crouiaca, Pest

1791.

L a k i c s , de haereditario succedendi iui'e ducum primum,

deinde regum Hungáriáé. Liber sing. Bécs 1809. Vesd össze

azonfölül a hazai történetírókon és statisztikák' szerzin kívül :

Gustermann, Ausbildung d. Verfassung d. Königr.

Ung. több helyen.

L c h n e r , facies iurls publ. 3. fej. 2—4 §. P e t r o v i c s,

introd. 18—23 1. Kollár, hist. iurisque pubh R. Ung. amoeni-

tates, Bécs, 1 783, I, 105 s köv. 1. P u s z t a y , die Ungarn I,

116—271 1. Cziráky, ius publ. 54—80 (hol idézett nagyobb

értekezése' eredményei röviden egybe vannak foglalva).
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A fejedelemség kezdetben Árpádnak és liázának

juta íi-ivadékaiban ; a nélkül azonban , Iiogy bármi mó-

don valamelly öröködési rend állapíttatott volna, melly

szerint az elsszülött, vagy az elsszülöttnek ízre nézve

legközelebbi rokona, vagy bárki más kijelöltetött volna,

kire az uralkodás magától átszálljon. Ennélfogva a

magyar állam' kezdetén a fejedelmi méltóság s uralko-

dási jog ketts alapon , a születés' jogán s a nemzet'

szavazatán nyugodott. ") Az m-alkodási jog' eme ketts

alapja a királyság' alapítása után is változatlanul meg-

maradt Sz Istvántól kezdve az utolsó Arpádfiig
,

III-

Endréig ; a mint ezt az e korbeli történet bségesen ta'

Erdélyre nézve : Benkö, Transilvania I^ 142—336 1.

'^) Az örökjognak e választással vegyített alakja a közép-

kori századokban^ p. o. a longobárdok-, nyugoti góthok-, fran-

kok-, svédek-, lengyeleknél, épen nem volt ritka. „A középkor-

ban sehol sem létezett szabatos öröködési rend a szó szorosabb

értelmében. . . . Öröködési királyság a nemzet' választási jogá-

nak minden közbejövetele nélkül annyira ellenkezett a középkor'

népeinek összes fogalmaival, hogy még késbbi századokban is>

midn egynémellyiknél az egyenes ágon s az elsszülöttség' jo-

gán történend kú'ályöröködés valósággal és végkép megállapít-

tatott, ollyas fo^'mák szövettek a koronázási szertartásba, niely-

lyek választási színt viselnek magokon. . . Oröködésrc oltott vá-

lasztás, azaz : választó királyság, de mclly bizonyos családhoz

legyen kötve, mellynek tagjai kirekesztöleg a királyság' jelöltjei,

— ez volt a középkorban a vezércszme. . . És azon kíirülmény,

hogy még a legeslegnjabb idkben is, mikor a választott király-

ság nemcsak a gyakorlatból, nemcsak a törvénykönyvekbl, ha-

nem a közjogi elméletekbl is kiveszett ; mindenütt, hol a koro-

názás szemfényveszt ozifraságnál egyéb valami, csak bizonyos

feltételek alatt tétetik a király' fejére a korona : mit bizonyít ? mit

végre az, hogy a királyi öröködés bevégzett ténnyé csak a meg-

történt koronázás által válik ? — nemde azt, hogy az öröködési

királyság ahsolut elvnek még most sem tekintetik.
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nusítja- Es a nemzeti uralkodó liáz' li-ivadékai' kihaltá-

val, a királyválasztás' teljes szabadsága visszaszálla a

nemzetre. Miszerint semmi megállható alapja nincs

azon véleményeknek, mintha az Arpádházban az örökö-

dési jog akár határozatlan , akár szilárdan határozott

ág-öröködés alakjában meg lett volna állapitva, s a nö-

ágra is kiterjesztve ; mint azt különösen Eus. Verinus,

ezt Grossinger, Lakics, Giistermann nyakasán állította. ^)

Az Árpádház' fiágbani kihalta után választások'

szakadatlan sora fordult elö 1687-ig (I. Lipótig): a mint

azt nemcsak a honi s szomszéd népek' évkönyvei tanú-

sítják, hanem ezen szabadság' gyakorlását a nevezett

idszakig eredetiben fennlév szerzdések, országos tör-

vényczikkelyek s koronázási hitlevelek olly hitelesség-

gel bizonyítják, miszerint erre nézve kétségnek sajátlag

árnyéka sem maradhat fenn. így III. Endre' halála

után Venczel' és Ottó' választása bizonyítja , milly szi-

lárdan ragaszkodott az ország' királyválasztási jogához

;

és Károly, kit a többség eleinte elfogadni vonakodott,

nem valamelly jogánál fogva , nem közvetlen öröködés

utján nyerte el a magyar királyi széket , hanem végre

^) Ezt már a múlt században többen elösmérték. így Ben-
czúr: Hungária sempcr lib. 6. 1. „Azt hiszem már e korban a

felség örökjoggal tartozott Álmos' nemzetségéhez, de úgy, hogy

az ország a fö hatalmat azon királyi vér herczegre rulifizhatta,

kit illy méltóságra legérdemesebbnek tartott;" és 26. 1. „A har-

czias nemzet, úgy látszik, nagy tekintettel volt az életkorra s a

hadi erényekre ; mi okból a királyok a koronát nem mindig szál-

líthatták fiaikra, hanem gyakran voltak kénytelenek testvérök-

nek engedni. " Rosenmann ésPetrovics szintúgy nyi-

latkozik az összerzödés erejérl az Árpádház' uralma tekinteté-

ben, hogy a fejedelmi házból a fejedelemnek szabad mep-yálasz-

tása fenntartatott.
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1307-ben a rákosi országgylésen történt választatása

által. ^) Hasonlóképen nyerte a nemzeti szabad akarat

által a koronát Zsigmond és Albert ; szinte választás ut-

ján jutottak a királyi székre I.Lengy. László, Hunyady

Mátyás , II. Lengyel László , I. Ferdinánd s a többi

ausztriai házbeli uralkodók I. Lipótig. ^)

4) Fejér, Cod. dipl. VIII, 1, 221 1. „Az ország' nagyjai

és nemesei a villongásnak clcbctévén az igazságot, egy úr iránti

engedelmességben egyeztek meg. ]Mi tehát ezen ország' jó álla-

potát és javát szivünkbl czélozván, szorgos tanácskozás után a

mi urunkat Károlyt, és maradékait, a mint a törvényes öröködés

kívánja, IMagyarország királyául és természetes örök urunkul

fogadtuk" . . . honnan látható, hogy az uralkodás' joga ez alka-

lommal nemcsak Károlyra, hanem maradékaira is átruháztatok,

de az öröködés' szabályozásának legkisebb nyoma nélkül.

5) A Habsburgház' genealógiai egybeköttetéséröl a nem-

zeti magyar királyi házzal lásd : Pálma, Abhandl. v. d. Ti-

tehi u. Wappen, mellyhez genealógiai tabella van csatolva

;

C o r n i d e s , Genealógia Regum Hungáriáé, qui sec. XI. regna-

vcrunt. 1778. Az ausztriai ház' uralkodására Magyarországon

(miután mind Albert', mind V. László' halála után megszakada

az ausztriai foherczegi házból vett uralkodók sora) ujabb alkal-

mat nyitottak a Frigyes császíir (';s Mátyás király, valamint IMiksa

császár és II. Lengyel László kö/íitt a magyarországi királyi

székbeni öröködés iránt kötött szerzdések (lásd ezeket a

Kollár által Ursinus Veliuslioz, de bello Fannonico, csatolt

actuarium diplomaticumban), valamint a Miksa császár' uno-

kái és II. Lengyel László' gyermekei közötti nász. Ezen kö-

tések' erejérl, mcllyek a királyok' magvaszakadása esetére a

koronát az ausztriai íoherczcgeknek tulajdoníták, egykoron so-

kat vitatkoztak ; lásd a többi kíizött : W i e d e m a n n , Infor-

mation, dirin ausgeführt wird, was das Haus Oesterrcich fürErb-

gerechtigkeit an d. Königr. Ungarn von Altersher gehabt, G o l -

dastnál, de Reg. Boh. iur. el ])riv. II, 7 s köv. 1. Eusebius

Verinus', s Lakics' idézett értekezéséit, és ellenök Cziráky,
disq. hist. 105—126 1. A II. L. László és Miksa közötti kötésre
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Hanem ámbár seink eltt ösmérotlenek voltak a

fejedelmek örököddsét szabályozó kötések: mégis a ki-

rályi vért, a mint könnyíi felösmérni , annyira tisztelet-

ben tartották, hogy többször midÖn a királynak nem
voltak fimaradékai, noági ivadékaic, vagy sógorsági vi-

szony által hozzákapcsolt személyeket hivtak meg a

tróm-a ; s királyuk' íiait, kiket állandó szokás szerint

mintegy bizonyos természetes örököseinek tekintettek,

nem igen mellzték, E szokásra a választógyülések,

n korona iránt kötött szerzdések , st magok az orszá-

gos törvények tekintettel voltak. így a nádori tisz'ség-

rl szóló 1. czikkely: ,,ha a királynak magva találna

szakíubii, s új király' választása tárgyaltatnék;" II. Len-

gyel László' 1490-diki megersít végzeményében mon-

datik, „hogy Mátyás király törvényes örökösök nélkül

hunyván el , a királyválasztás' szabadsága az ország'

rendéire szállott vissza"
;
ama hires rákosi országgylés

(1505), melly azt határozá, hogy többé idegen királ}^

ne választathassék, eme határozatát azon alapra fektet-

te; „valahányszor s valamikor ez ország király nélkül

maradand, s nem leendenek fi- örökösök , kikre ugyan-

ezen országnak , törvénye s szokása szerint , szállnia

kellene." ") S azért nyilatkoztatták ki az ország ren-

vonatkozólag új okmányok tétettek közzé F i r n h a b e r által Ar-

chív f. Kundé 0. G. Q. 1849. II. melljek' alapján azon ügy' bvebb

felvilágosítását legújabban S z a 1 ay adta, Adalékok a m. n. tört.

62 1. I. Ferdinánd nem felesége' jogán lett magyar király, ha-

nem választás által, melly 1526-ban Pozsonyban vitetett véghez s

a következ évben a népesebb budai gylésen megersíttetett ; 1.

J á s z ay , a magyar nemzet' napjai a mohácsi vész után. 1846, 1.

6) Érdy, tudománytár 1839, VII, 61 1. Jászay, id. h.

155 1. S z a 1 a y , Magy tört. III, 449 1.
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dei (1547: 5) „lio£>y magokat nem csak Ü felsége', ha-

nem örökösei' uralma- s hatalmának minden idkre

alávetették." Mi azonban ekkor is csak úgy volt értve,

hogy az országnak fenn legyen az m'alkodó ház' több

fiivadékai közötti választás' joga s gyakorlata : a mint

ezt az ausztriai házbeli uralkodóinknál I. Józsefig sza-

kadatlan sorban tanúsítják a koronázási országgylé-

sek és a magyar koronázás' azon ünnepélyessége , mi-

szerint a nádor a templomban egybegylt rendeket

nemzeti nyelven háromszor kérdezte, akarják-e a jelen-

lev herczeget királyukká koronáztatni "'). Ezen vá-

lasztások bajai' megelzése végett, s kivált iriterregnnra

félelme miatt 'V, a királyok I. Ferdinándtól kezdve I.

Lipótig elsszülött fiaikat vagy különben legközelebbi

örökösüket, még életökben megkoronáztatni ügyekez-

tek, megelzvén azt mindig az országgylés' egyezése,

s a választás kinyilváníttatván : a mi ismét a történe-

lembl és országos törvényeinkbl kitetszik '"').

Hanem Magyarországnak a török iga alóli felsza-

badítása után, az alaptöi-vényi ervel biró 1G87 : 2 és

?) által határoztatott és kijelentetett : „hogy e hon' fiai

mostantól kezdve jövendre mindörökön senkit mást,

mint az (3 császári és királyi felsége' ágyékából szár-

') Ko vac li i (' li , solcinnia inauL;ur:itiouIs, 4. 20. 35. 5G.

73. 82. 90. 131 1.

^) 1G87 : 1. „ . . . iutoirogimiu' vészes. idejének megelzése

végett."

9) Lásd : 1572 (IV. végz.) : 2 ; 1572 (V. végz.) : 1 ; 1G22

2 (II. Ferdinánd' hitlevelének beczikkelyozése); 1^25: 3; 1638

1 (III. Ferdinánd" hitlevelc'iK'k lieczikkelyezése)
; 1655: 2; 1659

1 (1. Lipi'ít' Iiitloveirnok hcezikkelyezése).
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mázó fiörökösök közöl az elsszülöttet (az 1547 : 5 <js

e tárgybeli más törvényczikkelyek is ezt rendelvén)

törvényes urok- s királyokál fogják tartani ; és vala-

hányszor illy felavatás lesz tartandó, az okleveles tör-

vényczikkelyek' elörebocsátott elfogadása, vagyis ki-

rályi biztosítása, és arra az sei által elvállalt alakban

leteend eskü mellett , országgyülésileg Magyarország'

határain bell annak rendé szerint megkoronázandják;"

s azon esetre, ha I. Lipótnak íimagva megszakadna, a

trónöröködési jog a Habsburgház' Spanyolországban

uralkodott ágára is kiterjesztetett; és csak azon esetre,

ha mind a Lipótféle, mind a spanyolországi ág' fimag-

va megszakadna, tartatott fenn az ország' királyvá-

lasztási si szabadsága'").

25. §.

Folytatás. A pragraatica sanctio.

Utóbb az ország' rendéi a Habsburgháznak csu-

pán íiági fiivadékaira ruházott öröködési jogot mind
a két nemre kiterjesztették: elfogadván 1722-ben a

HL Károly király (a német császárok sorában VI. Ká-

roly) ál fal örökös tartományai' tekintetében már elbb
171 3-ban kiadott úgj nevezett : pragmatíca sancfio-

'") Ezen határozat ismételve elösmértetik az 1715 : 1. 2.

által. Az 1687 : 2. 3. keletkezésének történetét lásd : Diarium

comit. a. löS'/s, Kárász Tóbiás körmöczi követ által szerkesztve

a magyar akadémia' kéziratai között; acta dietae a. löSVs? Ko-

márom megye' követeinek gyjteménye a nemz. múzeumban

;

Wagner, hist. Leop. II; Katona, hist. XXXV, 431 s köv.

1. S z a 1 a y , Magy. tört. V, 373—398 1.
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ját *); s a fiág' kihalta esetére az öröködosi jogot át-

ruházták elbb Károly', aztán I. József, végre I. Lipót'

*) Pragmatica sanctio neve alatt átalában értetett a német

fejedelmi jog szerint a német birodalom-rendi nemzetségek' csa-

ládjogi autonómiája alapján a család' vagy ház' feje által állapított

öröködési rendszabály. Az ausztriai ház' fejeitl jött, s nagy rész-

ben az öröködési jogra s az öröködés' rendjére vonatkozó házi tör-

vények az örökös tartományokban az öröködést illetleg átalában

törvények' (iWyQxi pragmatica sanctíók') erejével birtak. Azonban

az ausztriai birodalom' örökös tartományaiban pragmatica san-

ctio nevezete alatt különösen értetik VI. Károly császár- és király-

nak az ausztriai ház' öröködési joga és rendje iránt 1713 april

19-dikén állodalmi miniszterei és titkos tanácsosai eltt tett és

kihirdetett ünnepélyes nyilatkozata és határozata
, melly által az

ausztriai császári királyi és fherczegi háznál az öröködési jog

és rend ujolag a legszabatosabban meghatároztatott. Tudniillik

az idézett napon Károly a mondott helyen azon határozatot s

nyilatkozatot hirdette ki : „hogy miután az ö (Károly) császári

felségére a legboldogabb emlékezet Lipót és József császári

felségök által átruházott spanyol örökös királyságokon és orszá-

gokon kivül, mostan felsége kedves bátyja (József) urának fiö-

rökösök nélküli elhalálozása után, császári felségének (Károly)

jutottak egyszersmind ennek minden háti'ahagyott örökös király-

ságai és országai : ezek mind összesen (sammbtlich) törvényes

vérbeli fiörököseinél az elsszülöttségi jog szerint maradjanak

osztatlanul (ohnzertheilt), míg illyenek találtatnak. De féríiágá-

nak kihalása után (mitl azonban az Isten kegyelmesen öriz-',en

meg) törvényes hátrahagyott leányaira mindig az elsszülöttségi

jog szerint hasonlólag osztatlanul szálljanak ; továbbá az ö (Ká-

roly) császári felségétl származó minden lemen ági fi- és nne-
m törvényes Örökösök' hiányában vagy kihalásával, ezen örökö-

dési jog minden osztatlan királyságokban és tartományokban a

legboldogabb emlékezet kedves testvére' (József) hátrahagyott

leányasszonyaira s ezeknek lemenÖ ági törvényes maradékaira

ismét a fennebbi módon az elsszülöttségi jog szerint szálljon.

Mindezt azon értelemben , hogy a most uralkodó Károlyfcle és

Récsi I Magyar közjog. \2
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leányai' ivadékaira. Károly ugyauis, nem lévén fi-iva-

dékai, a nevezett pragmatica sanctio által örökös tarto-

mányaiban a nöág' öröködési jogát s azon tartományok'

oszolhatatlan együttbirását biztosítá; azonfölül gondos-

kodni kivánt arról , hogy az ausztriai ház nöágainak

öröködési joga Magyarországon s Erdélyben is orszá-

gos alaptörvény által megállapíttass ék, illetleg a ^jr«^-

matica sanctio' arra vonatkozó határozatai elfogadtassa-

nak, és hogy az ausztriai örökös tartományok s a ma-

gyar korona' tartományai között a közös uralkodó' sze-

mélye által addig tényleg létesített kapcsolat, e mind-

két rendbeli ország- s tartománycsoport' elválhatatlan

s megoszolhatatlan együttbirásának alaptörvényileg

való elfogadása és kijelentése által, szilárd jogalapra

fektettessék.

erre következ Józsefféle uöágok után ö császári felsége' (Károly)

leánytestvér-asszonyait (I. Lipót' leányait) s a föherczegi ház

minden többi ágait az elsszülöttségi jog szerint az ebbl követ-

kez rendben illesse s tartassék femi ezen öröködési jog . .
." Ez

az ausztriai pragmatica sanctio f okmánya, melly VI. Károly csá-

szárnak ezen szóbeli s arra meghatalmazott jegyz által jegyz

-

kön}"V're vett nyilatkozatából áll. A pragmatica sanctio aztán el-

fogadásra s teljes biztosítás végett a különbféle örökös tartomá-

nyok és külön területrészek' rendéi s közönségei elébe is terjesz-

tetett volt ; nemkülönben a német birodalmi gylés elébe elösmé-

rés és védkezeslés végett ; valamint annak az európai hatalmas-

ságok részérli elösmérését is Károly nem csekély áldozatokkal

kieszközlé. Le vau nyomtatva :

D u m ont, Corps universel diplomatique duDroit des Gens.

Amsterd. 1726 s köv.

S c h m a u s , Corpus iuris gént. acad. Lipcse 1730.

L ü n i g , Deutsches Reichsarchiv.

S c h r ö 1 1 e r , Abhandlungen aus d. öster. Staatsrechte.

Bécs 1762 s köv.
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Magyarországon az 1723: 1.2. törvényczikkely-

ben foglaltatik a pragmatica sanctíó' öröködésre és osz-

tatlan együttbirásra tartozó határozatainak elfogadása.

Az 1. törvényczikkely' bevezetésében hálásan kiemeltet-

vén, hogy a királyi eltérjesztvények a szomszéd örö-

kös országok- s tartományokkal! egyesülésnek, minden

esetre, küls er ellen is , megalapítására s a belcsend'

fenntartására voltak irányozva , és (a 3. és 4. §-ban)

hogy ki az újonnan a pragmatica sanctio által megha-

tározott öröködési rend szerint a Németországban s

Németországon kivül fekv örökös tartományokban

trónra lép, ugyanaz Magyarországon és kapcsolt tarto-

mányai- s részeiben is csalhatatlan joggal királynak

tartassák és koronáztassék : „3. §. sz. felsége Magyar-

ország' szent koronájában s a hozzá kapcsolt részek-,

országok- és tartományokban, olly öröködést, ugyana-

zon elsszülöttségi rend szerint mint a íiörökösöknél,

az sz. felsége többi , Németországban s Németorszá-

gon kivül fekv örökös országai- s tartományaiban , ál-

tala már rendezett , állapított , kihirdetett s elfogadott

szabály értelmében , elválhatatlanl, s az ízek' egyen-

lségénél tekintettel az ugyanazon ágbeli íiak' elsbb-

ségére, intéztetni , meg- és fenntartani kivánván. 4. §.

Ügy hogy azon n- vagy fiörököse, ki a felséges ausz-

triai ház' elbb mondott országai- s tartományainak örö-

köse, az említett, s a felséges ausztriai háznál elfogadott

elsszülöttségi szabályzat szerint, leend: ezen és bár-

melly jövend esetekben, ugyanazon öröködés' örökjo-

gánál fogva, a szintén oszolhatallanúl értend Magyar-

ország' és hozzá kapcsolt részek' , országok' s tartomá-

nyok' csalhatatlan királyának tartassék és koronáztas-

sék
;

" a 2. törvényczikkely 4—10 §-aiban kijelen-

12*
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tik az ország' rendéi , hogy a császár és király iránti

hálájok bizonyságául Magyarország- és a magyar ko-

ronáhozi öröködési jogot az ausztriai fölierczegi ház' ki-

jelölt nágaira is átruházzák: „4. §. (Az ország rendéi)

sz. cs. kir. felsége, legkegyelmesebb urok iránt hálá-

sok- és hségeseknek kivánván magokat legalázatosab-

ban mutatni ; 5. §. sz, cs. kir. felsége fimagvaszakadá-

sának esetén (mitl az Isten kegyelmesen rizzen) Ma-

gyarország- és koronájában és a hozzá tartozó részek,

s az Isten' segélyével visszaszerzett és visszaszerzend

országok- és tartományokbani öröködés' örökjogát: fel-

séges ausztriai háza' nó'ágaira is, és pedig els helyen a

fennevezett most uralkodó sz. cs. kir. felségtl (Károly-

tól); 6. §. aztán ezeknek kihalása esetén a boldogult Jó-

zseftl : 7. §. és ezeknek is kihalása után a boldogult

Lipót', császárok' és Magyarország' királyai ágyéká-

ból leszármazókra, s ezeknek törvényes, római katho-

Hkus mindkétnemu utódaikra ausztriai fherczegekre,

az uralkodó sz. cs. kir. felség által, Németországban s

Németországon kivül fekv más örökös országai- s tar-

tományaiban is, oszthatatlanul s elválhatatlanúl, együtt

s egyetemben, és Magyarországgal s a hozzá kapcsolt

részek-, országok- és tartományokkal együtt örökösen

birandókban, megállapított elsszülöttségi rend szerint,

a fennemlített joggal és renddel, átruházzák '^)

; 8. §. és

az említett öröködést elfogadják; 9. §. s ahhozképest

ugyanazon, a felséges ausztriai háznál bevett és elösmért

nági öröködést, (kiterjesztvén arra mostan akkorra az

1687 : 2. 3. nemkülönben az 1715 : 2. 3. törvényczik-

^) Az 1723: 2, 7. §.-ba!) elforduló regendam és gu-

b e r 11 a n d a m íízavak sehova sem viszonyíthatok.
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kelyeket), a fennevezett rend szerint megállapítják;'''

mihez a 10. §. azon föltételt csatolja, hogy ezután is

koronázás alkalmával megtörténjék az okleveles tör-

vényczikkelyek- s az ország' jogai- és szabadságának

biztosítása; mit az 1723 : 3 kifejezetten és szabatosab-

ban ismétel és njolag elösmér. Miszerint az 1723 : 2,

11. §. az országnak osi királyválasztási jogát és sza-

badságát csak a fennebb kijelölt ausztriai házbeli nö-

ágaknak is teljes kihalása esetére tartja fenn. ^)

Erdélyben a pragmatica sanctio' elfogadása iránti

oklevél az 1722-diki országgylésen azon évi martius

30-ról kelt, melly 1723 december 30-dikán királyi meg-

ersítést nyert, s 1724-ben febr. 24-dikén az ország-

gylésen kihirdettetett, s annak törvénykönyvbe igta-

tása elrendeltetett; mi, a magyarországi 1723-diki ide

tartozó törvényczikkelyek' értelmével egybehangzólag?

az 1744 : 3 által teljesíttetett.

26. §.

Folytaíás. A trónöröködés* szabályai.

A pragmatica sanctio által az ui*alkodó ausztriai

ház' tagjaira s ezeknek a ház uralkodása alatt álló örö-

kös országok- és tartományokbani öröködésére nézve

felállított, és az 1723 : 1. 2. által az ottan kijelölt n-
ágakra nézve Magyarországon, valamint az 1744:

3 által Erdélyben is a trónöröködésre alaptörvé-

^) A pragmatica sanctio' elfogadása alkalmával a magyar

országgylésen tartott beszédet 1. S z 1 u li a , oratio pro successi-

one focminei sexus.
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iiyileg elfogadott jog és rend az úgynevezett ausztriai

vagy vegyes öröködés, melly egyik neme a vérjog

(születés' joga) szerinti öröködésnek. E szerint :

1. A trónöröködés törvényes átszállása az ural-

kodásnak az öröködési rend által az uralkodó ausztriai

ház' kijelölt tagjára; bekövetkezés az eld birta ural-

kodásba olly jogalapon, melly már ennek kimúlása

eltt létezett. E jogalap Magyarország- s a hozzákap-

csolt részek-, országok- és tartományokra nézve a trón-

öröködési jogot az állapított rend szerint tulajdonító

fennemlített országos alaptörvények.

2. Ezen öröködés, mint vérjog utáni, lemen ág-

beli öröködés ; tudniillik csak az els alapító lemencí

ágbeli ivadékai örökölhetnek. Az utolsó trónbirtokos'

oldalági rokonai csak annyiban juthatnak a trónörök-

léshez, mennyiben az els' alapító' lemen ágbeli mara-

dékai' minségével birnak. Magyarországon a pragma-

tica sanclió' értelmében örökl ágak' ezen els alapító-

ja III. Károly, illetleg Mária Terézia, ezek után a tör-

vény' világos határozata szerint még a Károlyhoz ol-

dalági viszonyban álló József- és Lipótíéle leányágak

vannak öröklésre hivatva.

3. A hág mindig megelzi a nágot; azaz míg az

els alapítótól (a Habsburg-Lotharingiai dynastiának

alapítójául most Mária Terézia, III. Károly' leánya te-

kintend) egyenesen, bár távolabbi íiágon leszármazó

íi-ivadékok vannak, ezek megelznek minden közelebbi

íiágban lev nivadékot, s kizárnak minden leányági

akár fi-, akár nivadékot.

4. Az uralkodó ház' minden örökölni képes tagja

a fogantatás' pillanatától kezdve szilárd öröködési jog-

gal bir, mellyet számára az ország' alkotmányos alap-
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törvénye biztosít; s arra, ki a trónöröködés' rendje sze-

rint a megüríílt trón' elfoglalására hivatva van, az ural-

kodási jog a törvény' erejénél fogva tényleg átszáll, a

nélkül, hogy részérl trónfoglalási tény kivántatnék 0-

Meghatároztatik pedig az uralkodó ház' tagjai között a

következés' sora rokonsági állásuk által az utolsó trón-

birtokoshoz ; mert mindig ez jelöli azon ágat, mellyben

a korona' átszállásának történni kell.

5. Tudniillik a trónöröködés ágöröködés : hol

azonban a rokonok' két osztályát kell megkülönböz-

tetni; a) az utolsó trónbirtokos lemen ágbeli utódait,

és b) ugyanennek oldalági rokonait, kik egyszersmind

egy régibb snek, mindenesetre pedig a legfbb, úgy-

mint Károly-, József- és Lipótféle leányágak' els ala-

pítóinak lemen ágbeli maradékai.

6. Az utolsó trónbirtokos lemen ágbeli maradé-

kai az ágöröködési elsszülöttségi rend szerint örököl-

nek ; azaz, míg az elsszülötti ágban lemen ágbeli iva-

dék találtatik, az öröklés nem száll a másodszülötti stb.

ágra; ennélfogva p. o. az utolsó trónbirtokosnak els-

szülöttje még az életében elhalván, ha ez fiút hagyott

maga után, a korona nem száll az utolsó trónbirtokos-

nak még él másodszülöttjére, hanem az elsszülöttnek

fenmaradt fiára.

7. Ugyanennek oldalági rokonai az ágöröködési

elsszülöttségi rend szerint örökölnek. És pedig ezen

oldalági rokonok, midn trónöröködésre hivatvák, épen

úgy következnek, mintha az utolsó trónbirtokos, ki sa-

ját örökölni képes lemen ágbeh maradékok nélkül halt

el, a trónt soha sem is birta volna, hanem mintha köz-

') Lásd a következ §-ban a 3.) jegyzetet.
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vétlenül a legközelebbi magasabb elhalt eld' lemen

ágbeli maradékainak következése forogna fenn: hol az

ugyanazon (els-, illetleg idsbszülötti) ágból szárma-

zó személyek nemcsak megelzik a távolabbi ágakat,

hanem az azon ágban ízre nézve hátrább állók az elt-

tök ágjokban elhalt eldeik helyébe fölmennek, s az

ntószülötti ágban létez, és azon személyhez, kitl a

trónürülés számíttatik, rokonsági ízre nézve közelebb

álló személyt kizárják "). Ennélfogva a trónöröködést

nem határozza el sem az életkor, sem a rokonság' kö-

zel íze: hanem az ágbeli lemen rokonság, az ágbeli

leszármazás, az ágban a rokonság' egyenl ízén állók

között az els- (illetleg idsb) szülöttség, és az els-

(avvagy idsb) szülöttli származás : úgy hogy ha ma-

ga az elsszülött nem is talált trónra jutni (p. o. elbb

meghalt), alkotmányszeríí elsszülötti jogát mégis át-

szállítja nemzedékére. Innen — az ágakat a dynastia'

els alapítójától számítva, s ezen ágakat fágaknak ne-

vezve — az elsszülötti fág' kihalásával következik a

másodszülötti, ez után a harmadszülötti, s így tovább;

de úgy, hogy minden utószülötti ágban épen azon mó-

don, mint az els fágban, az öröklés elsszülöttség s

ágöröködési rend szerint történik, s minden utószülötti

al-ág szinte csak akkor jut örökléshez, ha azon fág-

beli idsebb al-ágban nincs többé örökölni képes iva-

dék ^). Hol még az megjegyzend, hogy ha az uralko-

2) Ezt némelyek képviselés' fogának (ius r&praesentationis)

nevezik.

') Azon íi-föágak, mellyek most az ausztriai házban illye-

neknek számíttatnak, következk , úgymint : a bii'odalomban és

igy Magyarországon is uralkodó elsszülötti fág, mellynek

törzsapja 11. Lipót, Mária-Terézia' fia ; e fágnak elsszülötti ága
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dó a trónról, vagy a trónörökös öröködési elsöségi jo-

gáról lemond, s ezen idben nem bir örökölni képes le-

men ágbeli ivadékokkal {nafí vagy nascituri)^ misze-

rint a korona a legközelebbi örökölni képes oldalrokon-

ra iigy megy át, hogy az mint valódi következ ural-

kodó ül a trónra, s nemcsak mint ideiglenes kormány-

zó : akkor a korona ezen (a lemondólioz képest) oldal-

ági rokon' ágában , t. i. ennek lemen ágbeli maradé-

kai között örököltetik; mert a koronának törvényes

átszállása után ezen oldalági rokonra, a lemondótól

nem származliatik többé trónürülés. Azért ennek neta-

lán késbb született s magokban örökölni képes nem-

zettjei s ezeknek ágai sem a már trónra lépett oldalági

rokontól nem kívánhatják a koronáróli lemondást ré-

szökre, sem ennek elhalásával nem igényelhetnek el-

sbbséget lemen ágbeli ivadékai fölött: mivel most

már a trónürülés csak az uralkodó oldalági rokontól

származliatik, ennélfogva csak szerinte határozódnak

el a trónürülés' törvényes hatányai, t. i. az ágok' el-

sbbsége. Azonban a trónra jutott oldalági rokon' le-

men ágai' kihalásával a lemondónak örökölni képes

lemen ágbeli maradékai az elsszülöttségi jog szerint

újra fel vannak jogosítva a többi oldalágok fölött els-

séget igényleni : mivel illyen trónürülés esetén azon ág

uralkodik a birodalomban cs így Magyarországon is, és törzsapja

T. Ferencz, ü. Lipót' fia ; azon els fág' másodszülöttí al-ágának

törzsapja Ferdinánd, toskanai nagyhcrczeg, 11. Lipót' fia s L Fe-

rencz' testvére ; ezenkivül van azon fágban harmad- , negyed-

szülötti, stb. ág, mellyeknek törzsapjai Károly, József, Rainer fö-

lierczcgek
;
azután van a Mária-Teréziától származó másodszülöttí

fág, mellynck törzsapja modenaí herczeg Ferdinánd Károly, Má-

ria-Terézia' fia, s U. Lipót' öcscse.
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közelebbi nagyobb jogozatú ágnak tnik fel ezekkel

szemben.

8. NÖág a fiágok' kihalásával válik örökölni k^'-

pessé. A nöágok' öröklésére nézve átalában ugyanazon

elvek állanak, mint a íiágok' öröklésénél ; azaz, a nöi

öröködés beálltával az öröködési rend által trónra hí-

vott nok s ezek' lemen ágbeli ivadékai úgy tekinten-

dk, mintha azok férfiak, ezek pedig fiági ivadékok vol-

nának
; mivel ezen esetben a fiak' s fiági ivadékok' jogát

vannak feljogosítva igénybe venni. Ennélfogva az utol-

só trónbirtokos' leánya, a tulajdonképpeni leányörökös,

min volt annak idején IIL Károly' leánya Mária Teré-

zia, s ennek lemen ágbeli maradékai, megelzik a már

átugrott ágok' ntagjait s ezeknek maradékait, mink
voltak akkor I. József és I. Lipót' leányai s ezeknek

maradékai, — mert a trónürülés a leányörökös szüle-

jétl j. De az illyen leányörökös' és ennek maradékai'

hiányában az oldalági nk- s a nági oldalrokonokra

nézve ugyanazon szabályok állnak, mellyek a fiági fi-

ivadékok' öröködésénél ; ezért az öröklésben, mint az

1723 : 2, 6. 7. §. is határozza, I. József leányágai meg-

elznék I. Lipót leányágait.

9. De ha az uralkodási jog az öröködési rend sze-

rint nre szállott át, s a maradékaira való további át-

szállítás forog fenn, ezek között az íz' egyenlsége mel-

lett azonnal beáll a férfiaknak s ezek' lemen ágbeli

maradékainak elssége az ugyanazon ágbeli nk fölött

:

miszerint a nági öröklés lehetleg utánozza a fiági

öröklést. Épen úgy elsséggel bir a nk fölött a fi-iva-

dék, ha a koronának nágra ^^átszállásakor ugyanazon

nágban (de nem különböz ágakban) férfiak és nk,
különben egyenl viszonyok mellett, egyenl íz-állás-
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ban jönek egybe. És lia a korona az öröködés' rendjén

nre száll, ez maga veszi át az uralkodást, s az örökö-

dési törvény nem kötelezi koronáját azonnal átszállítn^

elsszülött fiára, hanem az m-alkodást maga folytatja
*

mint ezt Mária Terézia' példájában szemléljük ; és épen

gy él a király (rexj czimével, mint a férfi uralkodó : a

mint azt szinte Mária Terézia', s már régibb századok-

ból I. Mária' példájából tudjuk.

Ezeket egybefoglalva :

A) Magyarország' szentséges koronája az ausztriai

házban lévén örökös, a trónképességet csak a vér' (szü-

letés') joga, vagyis az ausztriai uralkodó házbóli szár-

mazás adja meg ; és ez föltételeztetik törvényes szü-

letés által az uralkodóház valamelly tagjának egyen-
szülötti házasságából. ^) Törvénytelen gyermekek?

törvényes születés' hiányából, nem bírhatnak trónörö-

ködési joggal ; és pedig azon esetben sem, ha késbb be-

következ házasság által törvényesíttetnének, annál ke-

vésbé a törvényesítés' más eseteiben
,

p. o. ha a pápa

vagy az uralkodó által törvényesíttetnének. A születés'

és ígj a vérjog' hiányából épen úgy nem bírhatnak örö-

ködési joggal a fogadott gyermekek, mert a fiúvá foga-

dás a vérbeli származás' hiányát itt nem pótolhatja. ^)

A mi pedig az egyenszülötti házasságot illeti , ennek

*) A születés nem veend betszerinti értelemben, t. i. ha

trónürülés esetén fogantatott magzat létezik , kire , ha születve

volna, legközelebbrl nézne a ti^ónöröködés : szülöttnek és fimag-

zatiiak gyanítandó addig , míg a születés élete és neme fell bi-

zonyságot nyujtand.

^) Hogy a balkézre kötött vagy morganatikai házasságban

szülöttek is kizáratnak (millyen házasságokat ugyan a magyar
jog nem ösmér,) e házasság' fogalmából önként következik.
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megkívántató sága kitetszik az 1723: 2, 7. §. azon kife-

jezésébl
, nielly az öröködési jogot az ausztriai ház'

mindkétnemíí ausztriai f h e r c z eg tagjainak tulaj-

donítja; valamin*;hogy ugyanott az öröködési jog az

uralkodó ház' római katholikus tagjaira van szorítva.

2. A Magyarország' szent koronájára vonatkozó

vegyes öröködés' rendje :a tiszta ágörököd és, el-

sszülöttségi jog szerint. Tehát a korona illeti

mindenek fölött az elsszülöttet az elsszülötti ágban, s

ezen ágnál marad mindaddig , míg abban öröködésre

jogképes ivadékok találtatnak. Az elsszülötti ág' kiha-

lása után, tekintet nélkül a többi ágokban létez tagok'

rokonsági ízére s életkorára, következik a már most

idsbsztilötti (illetleg elsszülöttivé vált) ág, s ebben

ismét az elsszülött' ága, s így tovább.

3. A fiágak' kihalásával a n á g o k épen azon

ágöröködési rend és elsszülöttségi jog szerint örököl-

nek, melly a fiágokra nézve van állapítva. Itt azonban

az elsszülöttségi jog azon kivételt szenvedi , hogy ha

az uralkodásra jutott nnek mindkét nemíí gyermekei

születnek , ezek között az utószülött fiú az elsszülött

leányt kizárja.

27. §.

Az uralkodás' alkotmányszeni viselése. Koronázás.*)

Az uralkodás' alkotmányszer viselésére, st a ki-

*) Potkoniczky, freymüthige Untersucliimgen über

die Krönuug ín Ungarn, Posony 1790.

Bartal, comm. I. 179—1901 Cziráky, 81—114 §.

P u s z t a y , die Ungarn 1, 347—370. 1.
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rályi hatalom' teljes gyakorlata' elnyerésére megkívánta-

tik a koronázás; mellynek eredete a Sz. István által

szerzett királyi méltóssággal egykorú , s melly ez id
óta teljes törvény' erejével bíró Örökl szokássá vált

vala. Miszerint Verbczy (Hk. I. 9) mondhatá, hogy

az ország' nemesei másnak , mint a törvényesen koro-

názott fejedelem' hatalmának alávetve nincsenek , s az

1573: 1, 3. §-ban kiemeltetik, hogy „Rudolfnak az or-

szág' régi törvényei s intézményei szerint tétetett fejére

az ország' szent koronája." Utóbb ugyanazon alaptör-

vények, mellyek az ausztriai házra nézve az öröködési

jogot és rendet megállapították s szabályozták, a koro-

názás' örökl megtartását \'ilágosan rendelték ; ") és min-

den támadható kétség' végképeni elenyésztetése végett

az 1791: 3 által határoztatott, hogy „a királyi felava-

tás és koronázás az elhunyt király' halála napjától szá-

mítandó hat hónap' lefolyása alatt múlhatatlanul meg-

tartassék". Ámbár pedig alaptörvényeink a koronázásnak

múlhatatlan megtartását rendelik , söt véghezvitelének

határidejét is kitzik: mindazonáltal az örökl jogánál

fogva trónra lép király a rászállott m'alkodást s az or-

') Hogy kezdetben a királyi hatalom' tekintélye inkább

gyökerezett a választásban , mint a koronázásban, bizonyos ; s

csak rendre fejldött s szilárdult meg azon elv, hogy törvényes

királynak csak az tartathatik, ki az ország' szentséges koronájá-

val megkoronáztatott. De lásd, mit ír már Róbert Károly 1315-

ben (Pray, spec. Hicr. Ilmig. I, lOG 1.).

2) lö§J : 2, 1. §. 1723 : 1, 4. §. Ugyanezen szellemben nyilat-

koznak a királyi hitK \ il k, sorban a mint vannak a törvénytár-

ban ni. Károlytól kezdve
;
miszerint kétségbevonhatatlan , hogy

az öröködés' jogának a nöágra történt kiterjesztése után is a ko

ronázás nem volt kény- s kedvtl függ szertartás.
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szag' kormányát közvetlenül örökjoga alapján átveszi, ^)

a mint ez az öröklc^ királyság' eszméjébl foly , s miliez-

képest az 1791: 3 is kijelenti, liogy „idközben (mig

t. i. a koronázás megtörténnék) épségben maradnak az

örökl királynak minden jogai , mellyek az országnak

köz és alkotmányszerü igazgatására tartoznak , és nem

kevésbé épségben maradnak az ugyanazon király' irá-

nyában tartozó alattvalói hségi kötelezettségek". Ha-

nem kiváltságlevelek' adása kizárólag csak a törvénye-

sen koronázott királyi felséget illeti , és a törvényhozási

hatalmat szinte csak a törvényesen koronázott király

gyakorolja közösen az országgyléssel: miszerint való-

sággal a király Magyarországon a királyi hatalom'

teljes élvezetébe a koronáz is által lép
, melly meg-

kívántatik az uralkodásnak az alaptörvények' és kölcsö-

nös szerzdések' értelmébeni viselésére, — melly érte-

lemben mondja az 1741: 4, 5. §. hogy a föhat^ilom az

országban a törvényesen koronázott királyt illeti.

Ezen tö^jj(éB^^ej^J^CLJi£iXLÁjíA^l_ fogalma . abból

áll, hogy az koronáztassék meg, ki az alaptörvényileg
i

állanított öröködési rend szerint van az uralkodó ház' j

tagjai közöl az országban az uralkodásra hivatva; és,

hogy a koronázás az e czéli-a egybehívott orszácrgyülésen,

az ország' határain bell, az ország' szentséges korona-
\

jávai, a törvényes módon és szertartás szerint vitessék

véghez. Ali pedig ezen felavatási és koronázási ünne-

pély két lényeges részbl: a királyi hitlevél' kiadásából

3) Lásd az 1791: 3 után keletkezett 1792: 1 s 1836: 1

kezdetét: „Miután ö kir. felsége az 1723 : 1. és 2. törvényczik-

kelyekben kifejtett törvényes és közvetetlen örökösödési- utón

Magyarországban és ebhez kapcsolt részekben az országlást dics

emlékezet atyjának elhunytával általvette ..."
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és magából a koronázási szertartásból, mellynek folya- \

matában a törvénycziklcelybe igtatandó királyi eslí is i

elfordul.

A koronáz;ísi országgylés' helyét az ország' ha-

tárain bell a király tfíztB ki; ^) hanem az 1848: 4, 1.

§. átalában Pestet rendeli országgylések' tartása'

helyéül.

Az ünnepélyesen roeghivott s ünnepélyesen érke-

zésekor sátorban fogadott koronázandó király, az ország-

gylés által keyéssera koronáztatás eltt elfogadás vé-

gett fölterjesztett s az ország' alkotmányát, jogai' és tör-

vényei' fenntartását biztosító hitlevelet, sajátkezüleg

aláirva s a királyi nagypecséttel ellátva kiadja , a lete-

end eskü' szavaival együtt törvényczikkelybe igta-

tandót. ^)

Ezt aztán mielbb követi a tulajdonképeni koroná-

zási szertartás, ^) melly nincs törvény által megszabva,

^) 1687 : 2; 4. ^. Régente a királyok' koronáztatása Szé-

kesfej érvárott ment véghez, hanem miután a törökök' hatalma

alá került volna, I. Ferdinánd fiát Miksát Posonyban koronáz-

tatta meg ; attól kezdve, III. Ferdinánd ragály' dühöngése miatt

Sopronyban, Ferencz Budán, a többi királyok mind Posonyban

koronáztattak meg.

^) A kir. hitlevélrl az V. fejezetben az alkotmány' biztosíté-

kai között van szó tüzetesen.

^) B a r i t s c h , die gewöhnliche Krönungsfeier der ung.

Könige. u. Königinnen, Pest 1790.

K V a c h i c h , solennia inauguralia Principum utriusque

sexus, qui ex A. stirpe Austriaca eorona apóst, in Reges Ilungariae,

Reginasque periodo III. redimiti. sünt Pest 1796.

B e 1 i u s , Notitia I, 279—319, a királyok' s királmék ko-

ronáztatásának története Miksától VI (III) Károlyig. Lásd a ko-

ronázási országgylések' jegyzökönyveiben a részletes leirásokat.
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hanem szokáson gyökerezik , niellynek eredete ismét

nagyobbára a keresztény középkorban keresend. ')

l
Közjogilag lényege az, hogy az új királynak az ország'

\ szentséges koronája az országgylés jelenlétében fejére

Uétetik, s ö a nép színe eltt a deci'etalis esküt leteszi.

iÖsszeségében pedig a következkbl áll

:

v

A koronázás' kitzött napján a király ünnepélyes

menettel, az ország rendéi' s egész udvara' fényes kísére-

tében b-ivezettetik a kijelölt szentegyházba: ^) mellynek

ajtajában az ország' primása fogadja az egyházi f ren-

dekkel ; honnan a sekrestyébe kísértetvén, ünnepélyes

menetben vezettetik az oltárhoz,— melly alkalommal elt-

te vitetnek e czélra kijelölt fm-ak által az ország' tiz zász-

lója, jelesen Bulgária' , Kumánia' , Szerbia' , Lodoméría',

Gralliczia', Ráma', Szlavónia', Horvátország', Dalmátia',

s Magyarország' zászlója és az ország' ékességei, jelesen

a kereszt af palota-mester által, Sz. István kardja a f-

pohárnok mester által, a kisebb kereszt a ftárnokmes-

ler által, az alma a horvátországi bán által, a királyi

pálcza az ország' birája által, a korona a nádor által, —
hol a prímás rövid beszédet tart hozzá az ország' helyes

kormányzásáról; mire letérdelvén és két kezét az evan-

gyéliomra tévén, megesküszik az igazság' és köz béke'

fenntartására. ^) Mire a litánia és imádság^okután szén-

telt olajj^il (oleum catechumenorum) fölkenetik , s aztán

'') B a r t a 1 , comm. I. 179 s köv. 1.

^) Különben már a koronázás napja eltt megkezddnek

némelly ünnepélyességek, mellyeknek a többiekkel együtt rész-

letes pontos leírását a mint legutoljára 1830-ban véghezmentek^

lásd az 1830-diki országgylés' jegyzökönyvében 50— Gl 1.

^) Az eskü' szavai a római pont\iicaIe-ha.n vannak.

S c h w a r t n e r : Statistik 11^ 12. §. 6) jegyz.
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a koronázási öltöny (Sz. István' saruja és palástja) rá

adatik. Ekkor a primás elkezdi a nagy misét , s a gra-

duale és evangyéliom között felköttetik a király' oldalára

Sz. István' kardja, ki a nép felé fordulván, a kivont kard-

dal három keresztvágást tesz, mire az oltár elébe letér-

delt királynak a primás által a nádor segítségével a ko-

rona fejére tétetik, ^°) a királya pálcza s az arany alma

kezébe adatik , a királyi székbe beültettetik , s a nép'

örömkiáltásai között a haladó ének eléuekeltetik , és a

sz. mise folytattatik, mellyközben a király az offertori-

um-^k\ arany pénzt ajánl fel , "j s az úrvacsora vétele

alatt megáldozik.

Az istenitisztelet' vége után a király, fején az or-

szág' koronájával, kezében a királyi pálczával, s az

arany almával, *') nemzeti szín posztóval bevont pa-

dozaton, az ország' rendéi' kíséretében, gyalog egy más

kijelölt templomba indul . eltte a tiz ország' zászlója

s az apostoli kereszt vitetvén, és utána a kincstárnok

^") Régebben a korona' föltevése eltt a nád jr az oltár' grá-

dicsáról a néphez fordulva^ háromszor fennhangon s magyar nyel-

ven kérdezte : „Akarjátok-e, hogy a jelenlev N. N. királyságra

koronáztassák ?", mire háromszoros felkiáltás következett: „ Alcár-

juk, éljen, éljen, éljen a király!'' Mi elször 11. Lajos' koronáz-

tatásakor történt (B a r t a 1 , comm. Ili , 254 1.) s csak lU. Ká-

roly' ideje óta, az örökjog' szilárd szabályozása után, hagyatott el,

addig pedig az ausztriai házbeli uralkodók' koronázásánál is meg-

tartatott (1. K V a c h i c h' id. munkáját). A nádor' közremkö-

dése a koronázásnál V. Líiszlú után kezddött ; addig azt csak

egyháziak végezték (Bartal, comm. I, 184 1.)

") Ezen ajándékok régebben gazdagabbak voltak; e szo-

kásról 1. Bartal, comm. I, 184 1. 5) jegyz.

'-) Ottó teljes királyi díszben, fején koronával, lova-

golt Buda' utczáin, hogy magát a népnek valóban megkoronázott

királyként megmutassa ; S z a 1 a y , Magy. tört. 11. 131 1.

Ricsit Magyar közjog. 13
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(m. kir. udv. kamara' elnöke) lóháton, a sokaság közé

arany és ezüst emlékpénzeket szórván. '0 A templom-

ban királyi széken helyet foglalván , a király néhány

arany sarkantyús vitézt avat fel. '^) Onnan, elbbi

díszpompájában, fején koronával és Sz. István' palástj'á-

ban lóra ülvén, a szintén lóra ült furak' és püspökök'

kiséretében egy kijelölt szabad ég alatti helyre vonul,

hol nemzeti szin posztóval bevont magasabb állásra,

az esztergami és egri érsek', valamint több zászlós úr'

kiséretében fölmegy, s annak aranyos sznyeggel bevont

emeltebb közepén állást foglalva, a primás által olvasott

törvényes eskü' szavai szerint a nép' hallatára esküt

tesz az ország' szabadságai' fenntartására. *0 Végre

további díszmenetben ismét lóháton a készített király-

dombhoz vonul, s arra egyedííl felvágtatván, Sz. István'

kivont kardjával a világ' négy része felé négy kereszt-

vágást tesz : jeléííl , hogy az országot minden ellenség

^3) A pénzszórást legelször II. Lengyel László hozta szo-

kásba, B a r t a 1 , comm. Ili, 241 1.

**) Ezen szokás Róbert Károly alatt vette eredetét, B a r-

tal, comm. I, 186 1. Régente szokásban volt még, hogy az újon-

nan megkoronázott király, trónján helyet foglalva , néhány ügy-

ben igaziságot szolgáltasson, mint azt még II. Lengyel Lászlóról

Bonfinius bizonyítja ; Bél szerint Miksa is e régi gyakorlat' em-

lékezetének fenntartása végett trónján foglalt helyet ; azóta nyo-

mára többé nem akadmik ; B a r t a 1 , ugyanott. Egykor az or-

szág' rendéi is hódolási s hségi esküt tettek le koronázáskor a

királynak, mint azt az 1453 : 2 tanúsítja, s Erdélyben e törvény

a legújabb idkig fennállott (1744 : 4 ; 1791 : 4).

^5) Ezen törvényczikkelybe igtatandó királyi eskürl az V.

fejezetben van az alkotmány' biztosítékai között tüzetesen szó.

Szabad ég alatt legelször II. Lengyel László mondott esküt, B a r-

tal, comm. III, 241 i.
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ellen oltalmazni kész. ^'') Honnan palotájába visszave-

zettetvén, az ünnepélyt berekeszti a királyi ebéd, mellyhez

különösen a nádor, a primás s az egri érsek meghivatik,

nemkülönben a pápai követ (régebben a velenczei is),

és mellynél az ország zászlósai , a régi föpalotatisztek,

szolgálnak fel az ebédl királynak. *')

Megjegyzend még , hogy koronázás' alkalmával a

királynak az ország' részérl koronázási ajándék (hono-

rárium) nyujtatik
;
minek els példájára az 1563; 2. tör-

vényczikkelyben akadunk. Azóta ez minden király',

st királyné' koronázásánál megtartatott. ^^)

28. §.

Fülytattís Az ország' ékességei : jelcsen a s/. korona.*)

Az ország' ékességei között, mellyek koronázás' al-

kalmával használtatnak, nevezetes közjogi fontossággal

'°) E szokás szinte 11. Lengyel Lászlótól veszi eredetét.

^') Régi szokás szerint a föasztalnok a piaczon egészben

sütött ökörbl egy darabot hoz fel a királyi asztalra.

^^) Eleinte ezen ajándék' mennyisége portaszám szerint

(egy portától egy forint) liatároztatott meg (1567: 2 ; s még az

1681 : 3) ; ntóbb összege átalában állapíttatott meg; így legújab-

ban V. Ferdinándnak 50,000 darab arany ajánltatott (1830. or-

szággy. jegyzk. 01 1. 1830: 3); ezen felajánlott összegnek a

kir. felség által köz ezélokra tíirtént szentelésérl 1. 1830: 4.

Ezen koronázási ajándékpénz csak nemesektl szedetett, s olly

személyektl, kik nemesi jogokat gyakorolnak.

*) Eitka magyar közjogi tárgyról olvashatni annyi érteke-

zést, mint a magyar sz. koronáról; említésre érdemesebbek :

Petrus de R é w a (ki maga koronar volt) , Commentarius

de sacrae coronae R. 11. vh-tute, victoria, iortuua. Augsb. 1613.

Schwandtnernél, Scriptores II, 435—485 1.

13*
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bir Magyarország' szentséges k o ) o ii áj a : nemcsak

mint a királyi méltóságnak látható küls jele , hanem

mint a törvényes koronázásnak egyik lényeges kelléke-

Össze van az rakva két különböz részbl. Az alsó rész

görög eredet , s úgy vélik , Dukas Mihály byzanti csá-

szár által küldetett I. Geiza királynak. A fels rész la-

tin eredet, s a mint hisszük, maradványa azon koroná-

nak, mellyet II. Sylvester pápa küldött Sz. Istvánnak.

A magyar nemzet századok óta áhitatos tisztelettel visel-

és c h w a r z , initia religionis christianae inter hungaros,

ecclesiae orientali adserta. Halle 1740.

H r á n y i , de s. corona ac de regibus eadcm rediraitis

Gomm. Pest 1700.

W e s z p r é m i , magyarországi öt különös elmélkedések.

Posony 1795. Az I. elmélkedés a koronáról szól s már 1790-

ben ki volt nyomtatva.

D e c s y , a m. sz. koronának és ahhoz tartozó tárgyaknak

históriája. Bécs 1792.

Katona, dissertatio eritica in comm. Al. Horányi Buda

1790. Ugyanattól, a m. sz. koronáról Dr. Decsy Sámueltl írt

históriának megrostálása, Buda 1793.

K 11 e r , comm. de s. corona R. Hungáriáé. Pécs 1800.

Az ország' ékességeirl átalában lásd : S c h w a r t n e r

,

Statistik II, 18. §. F é n y e s , statiszt. 11, 8. §. M a j 1 á t h (gr.)

derung. Reichstag im J. 1830. 77—100 1. Pusztay, die Un-

garnl, 272—333 1. Cziráky, 118—112 §. Ezen ékességek:

a korona, sz. István' palástja, saru és harisnya, kard, kormánypál-

cza, aranyalma ; a 11. Sylvester pápa által küldött apostoli kereszt

elveszett.

^) Mikor illesztetett a két korona egybe , nem lehet tudni

;

annyi bizonyos, hogy már ezen alakkal birt, midn Erzsébet, Al-

bert kir. özvegye azt III. Frigyes császárnak elzálogitotta ; 1. az

erre vonatkozó okiratot K 1 1 á r , analecta monum. omnis aevi

Vmdob. II, 843 1.
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tetik az ország' koronája iránt ; minek eredete olly mó-

don megfejthet, miszerint már az Árpádok' korszaká-

ban az elfordiilt trónkövetelési viszályok nyújtottak al-

kalmat azon korona' közjogi eszményítésére , melly az

ösi szent királyok homlokát övezte , s egykorú emlék-

maradvány volt azon, nemzetünkre nézve nagy pohtikai

jelentség korból , midn a keresztény vallás behoza-

tott s az ország rendezett állandó alakját nyerte. A ma-

gyar nemzetnek az ország' koronájáról sokat tartó véle-

ménye tetemesen fokoztatott aztán , midn királyválasz-

tási szabadsága a pápa által megtámadtatván s ez kegyelt-

jét új koronával megkoronáztatván, a régi korona az or-

szág' önállóságával azonosíttatott ; miszerint ha addig

si szokásnál fogva föltétetett az új kii-ály' fejére István'

koronája, most már az azzal való megkoronáztatás a tör-

vényes uralkodásnak múlhatatlan föltételévé tétetett, a

királyi felség' s hatalom' jelképévé, a felségi jogok',

a kiváltságok' és szabadságok'^ kútforrásának tekin-

tetett. ^) Melly eszme , minden koronázásnál felu-

'^) Ezen viszony már régen meg volt állapodva, midn
Verböczy (Hk. I, 3. ez. 6. §. és II, 3. ez. 2. §.) arról nyilatkozott,

„miszerint a neinesítésnek, következéskép minden birtokadomá-

nyozásnak tehetsége és hatalma , valamint birói hatalom ez or-

szág' szent koronája' hatóságára , mellyel Magyarország' minden

királya meg szokott koronáztatni, s következleg törvényesen

rendelt fejedelmünkre és királyunkra, az uralkodással és kor-

mányzással együtt átruliáztatott." Hasonló értelm nyilatkozatot ta-

lálunk már az 1440jun. 29-röl kelt országos oklevélben L Lengyel

László' részére (K a t o n a , hist. XIII, 79 1.), lionnan egyszersmind

látjuk, bogy a nemzet , a körülmények úgy hozván magokkal,

egyes esetben az ország' igazi koronájának erejét s mysteriu-
m á t más koronára is átruházta, „miután a korona' ereje a ha-

zafiak' akaratában és helyeslésében ;ill". .Tdlcnizö o tckiutetbou
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jlva , a nemz'ít' gondolkodásában politikai viszon-

tagságai között századokon át fenntartotta életét napja-

inkig, midn az ország szentséges koronájában szintúgy

szemléli szabadságának palládiumát, mint a válasz-

tások' korában — az uralkodás' törvényes folytatására

alkotmányszerüleg a koronázás megkivántató , s ez az

ország' alkotmányos jogai' és szabadságai' megersítése

nélkül el nem érhet lévén. Az illy kitn közjogi al-

kotmányos jelentésben részesült koronát a nemzet szent-

ségesnek nevezte el, ^) s rzésére kitn gondot for-

dított.

Az Árpádok' korában a korona a székesfejérvári

székesegyházban riztetett a káptalani r-kanonok fel-

ügyelete alatt. "*) Utóbb a korona a mohácsi ütközet

koráig Visegrádon riztetett, azonban törvényes intéz-

kedések a korona rzése iránt csak I. Mátyás , s még

Gúthi Ország Mihály nádor' nyilatkozata is (B o n f i n i u s , Dec.

IV. 1. 3) Ezen kitünö közjogi fontosságát fizette meg Mátyás ki-

rály, midn III. Frigyes császártól azt drága áron , 60,000 ara-

nyon váltotta ki. Mintán 11. József a koronának az országbóli

elvitetése s a császári kincskamarábani letétele , valamint meg-

koronáztatásának mellzése által e mélyen gyökerezett nemzeti

érzelmet megsebzé, a nemzet az ország' koronájának az alkot-

mány' biztosítására szolgáló kiváltságos jelentését az 1791 : 3 ál-

tal biztosíttatta.

^) Eskü' szavai I. Lajos korából a m. törvénytárban. An-

gyalinak is neveztetett a Sylvester pápa' és Sz. László' álomlátásai-

ról keletkezett mondák folytán.

^) IV. Béla oklevele 1254-röl, mellyel a székesfejérvári egy-

ház' jogait s szabadságait megersíti ; F e j é r , Cod. dipl. IV , 2.

230 1. Az örtisztséggel jeles jószágok voltak egybekapcsolva.

Utóbb a székesfejérvári rkanonok ezen eljogát elvesztette. I.

Lajos oklevele 1349-rl, Fej ér, Cod. dipl. IX, 1, 644 1.
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inkább ü. Lengyel László alatt tétettek, '') miután a ko-

rona különbféle viszontagságokon ment vala keresztül,

rendeltetvén: hogy a korona semmi szín alatt a rendek'

kezébl, annál kevésbé az országból ki ne vitessék, ha-

nem az a király' s a rendek' megegyezésével választott

koronaörök által riztessék, kiknek e czélra a visegrádi

vár átengedtessék, kizáratván ezen tisztségbl az egy-

házi rendek. I. Ferdinánd aztán a koronát az ország'

többi ékességeivel együtt Bécsbe vitette, II. Mátyás

alatt az országba visszahozatván, rzéséül a posonyivár

jelöltetett ki. ^) Miután pedig II. József a koronát az

országból még egyszer elvitette volna, az 1791: 6 ren-

delte, miszerint a korona ezentúl Budán riztessék, s az

országgylés' megegyezése nélkül máshova élne vitessék,

fenntartatván az 1715: 38 rendelése, a koronának, ve-

^) 1464 : 2 ; 11. L. Lászlónak az ország' jogait s szabad-

ságait megersít oklevele 4. §. a törvénytárban
; 1492 : 3 ; 1498 :

25 ; 1500 : 23.

®) 1608 : 4 kor. eltt; 1608: 16 kor. után, mikor is a ko-

ronáról s az ország' egyéb ékességeirl azokat minden részeik-

s jeleikben leiró lajstrom készíttetett, s az rzésre vonatkozólag

jobb intézkedések tétettek ; 1613 : 18 ; 1622 : 4 ; 1625 : 26 ; 1635 :

87 ; s a koronát csak fenyeget veszély', és sürget szükség' ese-

tén volt szabad a nádor' tudtával más biztos helyre vinni, 1715 :

38. Egyszersmind 1622 óta a koronarzésre vonatkozó rendsza-

bályok' hatályába kir. hitlevélbe megtartásukról szóló pontnak be-

igtatása által biztosíttatott. A koronarség' zsoldjára vonatkozó-

lag országos törvényeinkben számos intézkedések tétettek ; ha-

nem az állandó hadi adó' behozatalával az erre tartozó külön

szolgáltatások megszntek. Ezen koronái rcsapat ujabb idben
büntetés alá soha nem vett, elaggott magyar gránátosok' századá-

ból, kapitány' és fhadnagy' parancsnoksága alatt állott, és az or-

szág' ékszereinél éjjel nappal rködött ; régibb intézkedések

iránta 1625 : 26 ; 1635 : 87.
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szélj esetén, míg ez tartana, ideiglenes átvitetése iránt

más helyre. Koronázás' idején a korona az ország' töb-

bi ékességeivel dí«z-kisérettel vitetett a koronázás' he-

lyére, hol a templomban a koronázás eltt és után há-

rom-három napon át köz szemléletre kitétetik.

29. §.

A/ uralkodás' megsznésérl.

Az uralkodó' halálán kivül az uralkodás megszünhe-

tik az uralkodó' lemondása által; minek 1848 eltt legú-

jabb példáját Rudolfnál találjuk: ki az ország' rendéinek

tudtul adott lemondása által mind magát a koronáztatása'

alkalmával az ország' jogai' s szabadságai' iránt tett eskü-

jének köteléke alól, mind az ország' rendéit iránta tar-

tozó alattvalói hségök alól feloldozta. 'J

30. §.

A király' felségjogai átalában.

A király az államfennség' személyesítje s a f ha-

talom' birtokosa. *) Ennek megfelel a királyi felség'

méltósága az országban, s innen folynak a királynak a

fhatalom gyakorlását tárgyazó jogai, mellyeknek teljes

élvezetébe a koronázás által lép : mert ez által szerzi

meg a királyi hatalomnak az ország' alkotmánya által tu-

lajdonított jogok' teljes gyakorlatát. Attól kezdve, hogy

*) Lásd a m. törvénytárban II. Mátyás' I. végzeményének

bevezetését.

1) Verböczy, Hk. U, 3, 2. §.
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Sz. István a milly bölcs belátással, szintolly bölcs mér-

séklettel, a nemzet' szellemének s ösi intézményeinek

megfelelleg, korlátokat tárta királyi hatalma' gyakor-

lásában — habár hiteles adatok' hiányában ezen kor-

látokat mindenben pontosan meg nem határozhatjuk —
s azután is, hogy a gyenge s megszorult Endre az arany

bullában a hatalma' korlátait tulhágó király' irányában

az ellenállás' jogosságát elösmérte: a királyi hatalom'

erélye s tényleges terjedelme a benne foglaltató jogok'

határozatlansága miatt különböz idkben a viszonyok'

és személyiségek' különbözéséhez képest különböz, de

törvényesen soha korlátlan nem volt. Habár a király'

és nemzet' kölcsönös jogai' s kötelezettségei' szilárd tör-

vényes határozottságának hiánya az alkotmányos fejl-

désre és közjólétbeni gyarapodásra nézve káros meghason-

lásokra századokon át tárt kaput : kivált midn a nem-

zeti uralkodó ház' kihaltával a különböz idegen házak-

ból választott királyok' uralma alatt az udvar' érdekei

az országéitól el-elkülönzdtek. I. Ferdinánd óta az oz-

mánok' hódításai , az ellenkirályok' , trónkövetelk' s

elégületlenek' harczaiban elgyengült s kimerült országnak

a korlátlan fejedelmi hatalom' megalapítására s az or-

szág' önállóságának elhomályosítására s gyengítésére

mély számítással irányzott törekvések ellen nehezen

kellett küszködnie; s a köz elégületlenség nem egyszer

országgylésen is erélyesen nyilvánult. "^ A pusztító

2) Például 1583 : 1, 5. 7. §. . . . Hogy Ö felsége mindazt,

mi az ország' régi szabadságának s alakzatának liel yreállitására

nézve kéretett , valóssággal tcljesítni méltóztassék . . . tisztán

kijelentvén különben O felségének, hogy, ha régi szabadságukat

teljesen helyre nem állítandja, adót jövendben nem fognak ajánl-

hatni.
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háboruk a török uralom' megtöréséig folytak , és szint-

úgy tápláltatott a fegyverrel visszaszerzett ország' lei-

gázásának eszméje. S az uralkodó' személyes jó indu-

latának és lelkiismeretességének köszönend szerencsés

kedvez fordulat volt, hogy midn a háladatosságra fel-

hívott nemzet az uralkodó ház' trónöröködési jogát el-

fogadta, a királyválasztási jogról- s az aranybullabeli

ellenállási záradékróli lemondásért viszontag az ország

ugyanazon törvényczikkelyek által, mellyek a trónörö-

ködés' jogát és rendjét szabályozták, alkotmánya' elös-

mérése- s megersítésében részesült: ') habár a királyi

^) 1687 : 2. 3 ; 1715 : 3 „ . . . Sem O sz. kir. felsége az or-

szág' karait s rendéit máskép kormányoztatni s igazgattatni nem

akarja, mint Magyarország' saját eddig hozott vagy ezután or-

szággyülésileg állapítandó törvényei' megtartása mellett. Melly

legkegyelmesebb kir. nyilatkozat által az ország' említett rendéit

azon záradék iránt : a mint a törvények' értelme s gyakorlata

iránt a király' s a rendek' közös egyetértésével országgyülésileg

meg fognak egyezni , az országtóli minden elszakasztás, és más

tartományok módjára való kormányzás iránt eléggé biztosakká

teszi." 1723 : 3 . „0 sz. cs. kir. felsége az ország' és kapcsolt ré-

szei' összes hü Karai- és Rendéinek minden, mind okleveles,

mind minden más jogait, szabadságait s kiváltságait, mentessé-

geit, eljogait, valamint alkotott törvényeit s elösmért szokásait

(a mostani országgylés 1. és 2. törvényczikkelyéliez képest, s

az 1715 : 1. 2. 3. és ottan foglaltatott eskü' szavai szerint érten-

dket) megersíti s megtartandja. 1. §. Hasonlóképen utódai,

Magyarország' s kapcsolt részei' törvényesen megkoronázandó

királyai, az ország' és kapcsolt részei' Karait és Rendéit ugyan-

azon kiváltságaikban és fennemlitett mentességei- s törvényeiben

sértetlenül megtartandják. 2. §. Mellyeket azonfölül sz. Felsé-

ge minden rend, tisztü s állapotú övéi által is megtartatand."

A kir. hitlevélnek minden örökjogánál fogva trónralép uralkodó

által leend kiadását az 1687 : 2. 3. és 1723 : 2. 10. §. biztosítja.
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felságjogok s a nemzeti jogok iránti minden mélyebb

kifejtések s vitatások keritettek , s tartalmuk', terjedel-

mök' s korlátaik' szabatosabb meghatározása nem

eszközöltetett. III. Károly alatt az állandó hadsereg-

nek országos intézményli elfogadása s a királyi

kormányhatóságok' jobb szervezése által a királyi

hatalomnak a magyar alkotmányos rendszerben szi-

lárdabb, szélesebb törvényes alapját vetetek meg, mely-

lyen Mária Terézia is épített , kinek örökjogát s orszá-

gait a magyar nemesség' habozás nélkül áldozatkész

lelkesült vitézsége menté meg, kinek az ország és koro-

nája mindenek fölött épsége' helyreállítását köszöné,

s kinek hosszú kegyes uralkodása az országot mármár

hozzá szokta tá a királyi hatalom olly teljének szemléle-

téhez, mellynek örökl békés gyakorlata rendre eltom-

pítandá az alkotmányos eszmék' s érzelmek' erélyét.

Hanem a József parancsoló rendszabályai után s azok'

irányábani ellenhatás folytán eszközölt alkotmány-hely-

reállítás nem pusztán az elbbi állapot' visszaállítását

eredményezte a királyi hatalom s a nemzeti jogok kö-

zötti viszonyt illetleg: mert ezek' neme Ilyei , s általán

leglényegesebb felségjogok' alkotmányos korlátoltatásai

félremagyarázhatatlan értelmíí törvények által nyertek

olly szabatos fogalmaztatást és elösmérést , minvel ad-

dig nem birtak , s mellyet, az alkotmányos korlátokat

mellz s puszta parancsa által törvényt szabó királyi

hatalom' megalapítására tett, de az ország' törvényható-

ságai' erélyes jogérzetén s magatartásán tökéletesen ha-

jótörést szenvedett kisérletek után, 1827-ban ujolag is-

mételtek c czélra alkotott törvényczikkelyek. Azonban

ámbár az ujabb magyar törvényhozás' mílködésének

némelly szerencsés eredményeiben, egyes királyi felség-
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jogoknak s ezekkel szemben a nemzeti jogoknak szabato-

sabb meghatározását találjuk, s a királyi hitlevél' pont-

jai és az ország' egyéb alaptörvényei a királyi liatalom'

gyakorlását alkotmányos korhítok közé szorítják s al-

kotmányszabta alakzatokhoz és mszervekhez kötik

:

mindazonáltal az egyes felségjogoknak tárgyaik, terje-

clelmök s korlátaik szerint szabatos felsorolása és kifej-

tése olly feladat, mellyet eddigien egy magyar publi-

cista sem oldott s nem oldhatott meg , miután a szabá-

lyul szolgáló idetartozó törvények' értelmére nézve több

és pedig nemcsak alárendelt pontok' tekintetében a ki-

rály és országgylés között a kívánatos egyetértés

mindvégig el nem érethetett, s e részben az 1741 : 8-ban

foglaltatott biztosíték sem nyújt elégséges támpontot.

Régibb publicistáink , kik a felségjogok között megkü-

lönböztették a fenntartott és országgylési jogokat , az

ala|)viszonynak helyes felfogásából indultak ki. Hanem
részint tárgyalási módszerök' hiányai, részint a most

említett nehézségek miatt kellen kitisztázott elveket s

szabályokat felmutatni nem birtak. A magyar királyi

hatalom az államélet' minden lényeges viszonylatait fel-

ölel felségjogokat foglal magában, és az tökéletes feje-

delmi (souverain) hatalom, mellybl, az országnak alap-

törvényileg elösmért s biztosított függetlenségéhez ké-

pest
, semmi jogozat el nincs idegenítve — nincs azon

felbonthatatlan kapcsolat által sem , mellyet a pragma-

tica sanctio a magyar korona' tartományai s az ausztriai

örökös tartományok között létesített : mint ez az egyes

felségjogok' s a törvényhozó, valamint a végrehajtó ha-

talom gyakorlása' eladásánál ki fog tíínni. Ezen fel-

ségjogok részint ollyanok, mellyek a királyi felség

méltóságát képezik , részint tulajdonképeni országlási
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jogok, mellyek ismét elkülönzendok" a szerint, mint az

állodalmi hatalom' mködésének alakjára , vagy pedig

anyagilag az államélet' egyes lényeges viszonylatai- s

tárgyaira vonatkoznak.

A magyar korona' egységébl , a királyi hatalom-

nak átalában s az egyes felségjogoknak különösen egy-

sége s megoszolhatatlan gyakorlása foly Magyaror-

szágra és minden hozzá kapcsolt országok-, tartományok-

és részekre nézve. Erdélyországban, az ennek Magyar-

országgali eggyé-alakulását létesít s királyi szentesí-

téssel teljes tökéletes törvény' erejére emelt erdélyi tör-

vényczikkelyig, a törvényhozó hatalom ágy, mint a vég-

rehajtó liatalom , a magyar korona' jogán ugyan , de

külön gyakoroltatott; az eggyé-alakúlás' létrehozatala

óta azonban törvényesen Erdélyre nézve is a f hata-

lom' és minden egyes felségi jogok' egységes [é^ mego-

szolhatatlan gyakorlása elösmérend. ')

*) Az 1848-dild országgylésen Magyarország' és Erdély'

eggyéalakiilásáról alkotott s azon évi június 10-röl kelt kir. alá-

irással ós ellenjegyzéssel ellátott kegy. kir. válasz által meger-

sített, s a legfelsbb kir. szentesítés végetti fölterjesztés' eszköz-

lésére visszaküldött törvényczikkely, az 1848 június 19-dikén

tartott országgylési ülésen közzététetett, s az elfogadott törvény-

rzikkely törvényes alakban fogalmazva, a szokott aláírásokkal s

a nemzetek' pecsétjeivel ellátva, kir. szentesítés végett fölterjesz-

tetett, 1848 jid. 11-díkéröl szokott ünnepélyes alakban mint

szentesített tíirvény a királyi aláírással, pecséttel és ellenjegy-

zéssel ellátva kiadatott, s az 1848 július 18-dikai országgylési ülé-

sen szentesített törvényként kihirdettetett. A kir. niegszentesítés

következleg hangzik :

„Mi ... a maga rendén nekünk bemutatott s általunk . . .

helybenhagyott említett törvényezikket (t. i. Erdélynek Magyar-

országgali eggyé alakulása iránt) a Karoknak és Rendeknek ke-
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32. §.

A királyi méltóság' jo^ai és tisztességei.

A királyt , mint az állodalmi fhatalom személye-

sítöjét, a királyi m é 1 1 ó s á g' jog-ai személyes tulaj-

donságok gyanánt illetik. Ezen jogok közöl némellyek

nagy jelentséggel birnak az ország' politikai rend-

szerében, úgymint : személyes felsége, szentsége és sért-

hetetlensége ; mások tisztességbeli jogok, arra szolgálók,

hogy a királyi felség' fogalma külsleg is kifejeztessék

s a fejedelmi méltóság környez pompafény által is

emeltessék
; illyenek : a királyi czím, czímer és pecsétek

a királyi udvar' fénye, mellyekhez járul a királyi család-

nak is kitn állása.

gyelmes (1848 jun. 10-röl keh megersít) leiratunk mellett a

végett leküldöttük, hogy azt közgyülésökben felolvastatván, |ki

hirdettetvén, a szokott alakban hitelesítés és legfelsbb aláírásunk

végett Felségünk elébe terjesszék. — Minek teljesítéseííl az em-

lített Karok és Rendek, az általunk már megersített, elfogadott

s kihirdetett törvényczikket , a Karok és Rendek Elnöke', és ité-

lmesterek' aláírásaival, és a nemzeti pecsétekkel megersítve, a

szokott alakban folyó év Sz. Iván hó (Jdnius) 19-dik napján költ

alázatos felírásuk mellett Nekünk egyszersmind bemutatták, ese-

dezvén Felségünk eltt : miszerint azon törvényczikket, ésaz abban

foglaltakat helyesnek , kedvesnek , és elfogadottnak vallván, és

ahoz királyi megegy zésünket adván, királyi hatalmunkkal ke-

gyesen elfogadni, helyben hagyni, és megersítni, és azt említett

Fejedelemségünk' több törvényei sorába iktatván, mind Mima-

génk megtartani , mind minden mások által is megtartatni mél-

tóztatnánk. Melly törvényczikknek tnrtalma ez : (Következik az

elbeszéd és maga a törvényczikkely), s aztán a befejezés].
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, A királyt, mint független fejedelmet, illeti a leg-

magasabb emberi méltóság és tisztesség: a felség, ma-

jestas ; s a magyar király mint független uralkodó, mél-

tó rangot foglalt el az em-ópai fejedelmek' sorában:

melly rangja 1804 óta az ausztriai császáréval egybeol-

vadott. *) A királyi felség' személye szent és sértlietet-

. . . Mi tehát kegyelmesen elfogadván említett híveinknek fen-

nevezett Erdély örökös nagyfejedelemségünk három nemzete'

Karainak és Rendéinek alázatos könyörgését és esedezését azon

felhívott, nékünk a fenérintett módon törvényes alakban bemuta-

tott törvényczikket, ezen levelünkbe szorul szóra beiktatni és be-

íratni rendeltük, s azt és egyenként az abban foglaltakat helye-

seknek, kedveseknek és elfogadottaknak vallván , hozzájok cs.

kír. és fejedelmi megegyezésünket és jóváhagyásunkat adtuk,

s azokat királyi hatalmunknál fogót elfogadtuk, helybenhagytuk,

helyeslettük és kegyelmesen megersítettük ; biztosítván ez elö-

emHtett hü Karokat és Rendeket a felöl, hogy az erdélyi Nagyfe-

jedelemség' törvényei' sorába beiktatott ezen törvényczíkket,

mind Magunk megtartjuk, mind pedig minden más híveink által

megtartatjuk, miként is azt jelen levelünk ereje s tanúsága szerint

elfogadjuk, helybenhagyjuk , helyeseljük és megersítjük. Kelt

Innsbruckban Sz. Jakab (júl.) hava 11-dik napján, azúrnak

1848-dik, Országlásunknak pedig 14-dik évében. Ferdinánd s. k.

B. Apor Lázár s. k. Czák Károly s. k.*)

^) A magyar király, mint illyen, felség : nem tekintve azon

egyéb országokat és tartományokat, hol azonkívül, 1804 óta

ausztriai császári czínunel, uralkodik. Valamint Magj'arország-

és kapcsolt részeinek az ausztriai örökös tartományokkali fel-

bonthatatlan kapcsolata az ország' független önállását, úgy a

közös uralkodás saz ausztriai császári méltóság a magyar király'

független fejedelmiségét nem csö\'bítja. Hanem igenis elösméren-

d, hogy Magyarországnak az ausztriai örökös tartományokkali

*) Az itt eladottak sajátlag a l-l-dik §, vegt'n folhozottaklioz

csatolandók, honnan hibából kimaradtak.
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len. ') Hasonló szentségben részesül felségi hatalma; s

a királyi hatalomnak a törvényes uralkodó kezéböli ki-

ragadására irányzott merény és törekvés felségsértés

bnét keltezi s mint illyen büntettetik ;
^) valamint ht-

lenség bnébe esnek a kik nyilván a királyi hatalom

vagy az ország' függetlensége ellen támadnak ^). Fele-

lsséggel a hivatalos eljárásért a miniszterek tartozván. ')

A magyar király' c z i m e ") (mellyel az ausztriai

császár, mint egyszersmind magyar király él többi czi-

mei között) : Isten' kegyelmébl Magyar , Dalmát , Hor-

vát, Tót, Halics, Ladomér, Ráma , Szerb , Kun és Bol-

gárországok' apostoli királya , Erdély' nagyfejedelme

kölcsönös védelemre irányzott felbonthatatlan kapcsolata s a kö-

zös uralkodónak innen fölmerül hatalmi állása lényeges súlyt

képez kiilországokhozi viszonyában.

A felség nevezettel már I. Lajos élt, 1. végzeményét a tör-

vénytárban. A magyar király' rangjáról régebben 1. S c h w a r t-

n e r , Statistik II, 16. §. Fényes, Statisztika II, 4. §. C z i r á-

ky, 343§.
'^) 1848 : 3, 1. §. Az ez ellen vétk az ország' törvényei

szerint felségsértés bnébe esnek; Hk. I, 14, 1. §. 1715: 7;

1723 : 9, 1. §. 1791 : 56.

3) Sz. István n, 35. 51 ; 1715 : 7.

*) 1462 : 2 ; 1495 : 4. Hk. I, 14, 2. §. 1723 : 9, 2. §.

5) 1848 : 3, 4. §.

^) Pálma, Abhandl. von den Titeln u. Wappen (latinul

is). A magyar királyi czím az ausztriai császári czímmel egybe

lévén olvadva, lásd errl Fényes, Statisztika II, 5. §. Hajdan'

a magyar királyi czím egyszerbb volt ; hanem a mint idvel
rendre a magyar korona' joga alá több-több tartomány jutott, a

királyok' ezeknek czímét is fölvették. A magyar korona' fenns-

sége alatt tényleg nem létez országok' felsorolása a királyi czim-

ben a korona' azokhozi jogának fenntartása végett történik.

Cziráky, 328—331.
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(és székelyek' grófja). Az apostoli nevezet a magyar

királyi czimhez az els apostoli szent kii'álynak a ke-

reszténység iránti kitn érdemei végett járult; bái' a

különböz korbeli régibb oklevelekben fel nem találta-

tik. Hogy azonban a bizonytalan eredet ellenvetési

ne szolgálhasson, XIII. Kelemen pápa az apostoli czí-

met Mária Teréziának és a magyar kii'ályi széken tör-

vényes utódainak örök idkre tulajdonította. ') S vala-

mint a királyi czím, azonképen a királyi czí merek, a

királvi méltóság' küls kifejezésére szolgálnak: használ-

tatnak pedig magyar királyi czímerekl a magyar sz.

korona' joga alá tartozó országok' czímerei, mellyekrl

már volt szó. Hasonlóképen a magyai* király saját p e-

cs étjeit használja, mellyek az 1471 : 8 szerint : az

arany bulla, ketts, titkos, birói és gyr pecsét. '')

A királyi méltóságnak külíényt pompás udvartar-

tása kölcsönöz, a király' lakása' vagy mulatása' helyén.

Hajdan a magyar királyoknak állandó lakásuk soká-

ig nem volt ; utóbb Visegrád s aztán Buda választatott

királyi lakhelyül. Az ausztriai házból származó kirá-

lyok Bécsben tartották állandó lakásukat; bár a honfi-

ak gyakrabban kérték, hogy lakását az országba tegye

át ®) : melly kérelem utóbb olly módon fejeztetett ki,

hogy O felsége legalább hosszabb idkön át az ország-

ban mulatni méltóztassék '"). A magyar kú'ályi udvar

'') Kollár, hist. dipl. iuris patron, apóst, regum Himg.

65 1. K ö r m ö c z y , emlékek a magyar kath. egyház múltjából.

Bécs 1859 I, 15 1. 1750 sept. 30. intézvény.'

^) Lásd a m. kir. pecsétekrl : K o 1 1 e r , Cereograpliia.

P r a y , s}Titagma de sigillis. C z i r á k y , 335—339 §.

•••) 1439 : 22 ; 153G : 57 ; 1546 : 18 ; 1548 : 22 : 1550

4 ; 15G7 : 46 ; 1603 : 18 kor. eltt.

'") 1723:8; 1741:7; 1751:1; 1790:9; 1792:5
l{éc*i 1 Magyar közjo'j. 14
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is az ausztriai házbeli királyok alatt a római-német sz.

birodalmi s utóbb az ausztriai császári udvarral egybe-

olvadt; mindazonáltal különösen a magyar kir. udvar'

fényéhez tartoznak : az ország' zászlósai , a Sz. István

vitézrend' lovagjai "), a királyi udvarnokok, s a m.kir.

nemes testörsereg. Jelesen a királyi udvarnokok'
(Aulae Regiae Familiares) intézete — mellynek vagy

legalább ahhoz hasonlatosnak okleveles nyomai már

régibb idkben fordulnak el *'^) — Mária Terézia által

újíttatott fel 1773 május 1-rl kelt rendelete által, melly

a királyi udvarnokokat az udvari diszelgésre vonatkozó

kitüntetésekben részesíti. A m. kir. nemes testrse-

reg 1760-ban állíttatott fel, kapitánya az 1765: 6 ál-

tal az ország zászlósaihoz soroztatott ; az 1827: 36 ezen

intézményre vonatkozólag több intézkedést foglal ma-

gában. ^^)

A m. kir. lakásról 1. Schwartner, Statistik 11, 21. §. Fé-
nyes, Statistikall, 10. §. Cziráky, 340. 341 §.

**) Az ország' zászlósairól alább lesz szó az országos ren-

dek' szervezeténél ; nemkülönben a Sz. István vitézrend' lovag-

jairól a rendek' osztását tárgyazó felségjognál.

^'^) Schwartner, Statistik II, 26 §. h) jegyz.

*^) Hogy a magyar nemzetnek a hétéves háborúban muta-

tott vitézsége s az uralkodó ház iránt tanúsított hsége valameny-

nyire megjutalmaztassék : Mária Terézia 1760 sept. 11. leirata

által elhatározá — a királyi udvar' fényére s a magyar ifjak' mü-

velésére — egy kir. nemes testrsereget felállítni ; e czélra az

ország' rendéi 1764-ben száz nemes i^uból álló testörseregre

évenként százezer forintot ajánltak olly móddal, hogy az alkal-

mas iiQakat magok a vármegyék ajánlják ; ez összeghez Erdély

húszezer forintot csatolt, s így az egész lovas testörsereg száz-

húsz nemes ifjúban állapíttatok meg ; II. József alatt feleszámra

leszállíttatván, 11. Lipót által teljes számára visszaállíttatok ugyan

,
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Végre a királyi méltóság' kitüntetésére szolgálnak

még különböz tisztességek, mint a királyérti egyházi

imádság, '*) halálakor közönséges országos gyász ; szü-

letési s névnapjának köz megünneplése ; az udvari szer-

tartások; az ünnepélyes fogadtatások utazásai' alkal-

mával, stb.

de csakhamar a drága idk miatt többrendbeli viszontagságokon

ment keresztül, és 1848-ig eredeti erejére többé vissza nem vite-

tett. E korból az ide tartozó országgylési tárgyalásokat lásd :

1807 irományok 326—334. 526—529 1. 181 V„ Írom. 414. 468.

491 1. I82V7 irom. 412. 812. 1356. 1484. 1545. 1612. 1642.

16G5 1. 183-/6 irom. VII, 123. 350. 684 I. 1840. irom. IH, 337 1.

1^44 irom. IH, 235. 240. IV, 207 1. Az 1827 : 36 pontjai a kö-

vetkezk : 1. hogy a testrség' számára az eleség- és lóportiók az

ország' szomszédos törvényhatóságai' kebelében vásároltassanak,

és minden cs. kir. vámfizetésektl mentesíttessenek ; 2. hogy be-

vételei s kiadásai felöl magyar vagy latin nyelven vezetett szá-

madásai a m. kir. helytartótanács elébe terjesztessenek; 3. hogy

a Magyarország' részérl fölveend teströk a magyar nyelvben

jártasak, s az illet törvényhatóságok' részérl ajánlva legyenek

;

s kiléptök után is, mennyiben a megkívántató tulajdonságok- s

ösméretekkel bírnak, nemcsak katonai, hanem polgári szolgálat-

ban is O felsége által alkalmaztassanak. Ez alkalommal egy-

szersmind az intézet' adósságai' letísztázására 100,000 forint

egyszer mindenkorra ajánltatott. Egy 1808-beli királyi rendelet

a fölvcendkben megkívánja , hogy az iskolában a bölcsé-

szeti tanfolyamot bevégezték, s a hadseregben két évig mint tisz-

tek vagy legalább hadapródok szolgáltak legyen. S c h w a r t -

ner, Statistik II, 26 §. Fényes, statiszt. II, 17 §. A régi

magyar királyok' palotás seregérl l. P u s z t a y , díe Ungarn I,

395 1.

") Már Kálmán' végz. II, 6. fej.

14*
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32. §.

Folytatás. A királyi család.

A királyné, vagyis a király' neje férje' méltó-

ságában, czimében s rangjában részesül : de nem a ki-

rályi hatalom' gyakorlásában. A királyné ösi szokás-

nál fogva szintén megkoronáztatik, a királyi koronázás-

tól valamennyire különböz szertartással : ugyanis fe-

jébe házi korona tétetik a veszprémi püspök által, a föl-

kenést az esztergami érsek viszi véghez , ki az ország,

sz. koronáját is jobb vállára illeszti. A régebben a ki-

rálynéi méltósághoz kötött gazdag jószágoknak ujabb

idkben nincs nyoma ; egykori saját udvara- és zászló-

sainak is maradványát csak a veszprémi püspök' kan-

czellári czimében szemléljük, megfelelÖleg egykori való-

ságos tisztségének, mellyet mint a királyné örökös kan-

czellárja viseli:. Jegybére, valamint jövedelmei özvegy-

sége' esetére , házassági kötések által határoztatnak

meg; s udvarának méltóságához ill fenntartásáról a

király (és császár) gondoskodik.

*) A királynék' befolyásáról, mellyet nem ritkán gyakorol-

tak az ország' köz ügyeibe, gyakorolt hatalmukról, különösen

sajátjukból tett adományaikról, különböz természet, úgymint a

királynéi méltósághoz kötött, vagy jegybérül adott, vagy tulaj-

donúi nyert jószágaikról, udvarukról s koronáztatásukról lásd

bvebben :

P r a y , Commentatio hist. de vetere reginas coronandi

more, et quid inde iuris consequutae videntur. Posony 1792.

De iure coronandarum reginarura Hungáriáé disquisitio.

Posony 1792.
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A királyi herczegek' méltóságai, tettei s viszontag-

ságai a régibb magyar államtörténetben nevezetes he-

lyet foglalnak el. Sz. István' korától fogva I. Lajosig

a királyfiak gyakran Magyarországnak, vagy a kapcsolt

országoknak bizonyos részét nyerték kormányzás végett

tág terjedelm, de a királyi felségnek alárendelt hata-

lommal ; sot II. Endre és IV. Béla még életökben meg"

koronáztatott elsöszülöttjeiknek , mint ^fjabb királyok-

nak, az ország' tetemes részét átengedték külön kor-

mányzás végett: mi az országot többrendbeli sajnos pol-

gárháborúba bonyolította. Söt az ausztriai ház' ural-

kodása alatt is gyakrabban történt, hogy az öröködési

rend megállapítva nem lévén , a királyok utódaikat az

ország' megegyezésével még életökben megkoranáztat-

ták, a nélkül azonban, hogy ezek a felségjogok' gyakor-

latában s az oj'szág' kormányzásában az uralkodó ki-

rály' világosan Ijifejezett akaratja s az országrendek'

megegyezése nélkül részesíílhettek volna, s a nélkül

hogy a királyi hatalom' vagy az ország' megosztásáról

csak szó is lehetett volna. Illy koronázás' legújabb pél-

dáját az I. Ferencz' életében megkoronázott V. Ferdi-

nándban szemléljük; melly alkalommal az 1830: 1 ál-

Reflexiones ad disquisitionem de iure cor. reginarura Hung.

Pest 1792.

Gustermann, Ung. Staatsrecht I, 270—275 §. Ro-
senmann, ius publ. 48 1. Cziráky 115. 116. 123—128 §.

Schwartner, Statistik II, 27 §. Fényes, statiszt. It, 18 §.

B a r t a 1 , comm. III. könyv. 7 — 9 §. Pusztay, die Un-

garn I. 401—418 1.

A királynék' koronázásának szertartásairól lásd különösen :

Schwandtner, Scriptores I, 519—527 1. s az 1792. 1808.

1825-cHki országgylések' naplóit.
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tal kimondatott, hogy a fö hatalom' s felségjogok' gya-

korlása az m'alkodó királynál teljesen megmaradván,

az újan megkoronázandó király az m'alkodó király' vi-

lágos akaratja s az országfendek' beleeg) ezése nélkül

az ország' kormányzásába nem fog elegyedni ; s az

1830: 2 által rendeltetett, hogy azon naptól számítva,

mellyen az újan koronázott király az m-alkodást átve-

endi, hat hónap ^latt, az 1791: 3 értelmében, ország-

gylést liivjon egybe, mellyen királyi hitlevelének tör-

vényczikkelybe *igtatása is eszközöltessék: a véghez vitt

koronázás' hatánya az lévén , hogy a megkoronázott

koronaörökös eldje' halálával mindjárt a királyi hata-

lom' teljes gyakorlatába lép , mi okból az ország' tör-

vényes királyai sorában számíttatik, ha bár az uralko-

dás' valóságos átvételét meg nem érte volna. ^) Külön-

ben a királyi berezegek' s herczegnök' javadalmairól

törvényeinkben semmi sem foglaltatik.

,

^) Példa rá IV. Ferdinánd. A ra. kir. berezegek- s herczeg-

nökröl lásd bvebben : Eusebius V e r i n u s , comm. de haered.

iure. 29 s köv. §. Novotny, Sciagraphia I, 239 s köv. I. G u s-

t e r m a n n , ung. Staatsrecht I, 276—284 §. C z i r á k y , 129

—

131 §. Schwartner, Statistik II, 28 §. P u s z t a y , die Un-

garn I, 419 s köv. 1.

B a r t a 1 , comm. több ide tartozó helyen.
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33. §.

A király' felségjogai; és pedig:

I) a törvényhozó hatalom gyakorlása körül.*)

A törvényhozó hatalom' gyakorlása a ki-

rálynak és az országgylésen képviselt országnak közös

joga: miszerint valamint az országgylés a király nél-

kül (1635: 18), azonképen a király az országgylés'

hozzájárulása nélkül, tehát országgylésen kivül , tör-

vényeket nem alkothat, törvényhozó hatalmat átalában

nem gyakorolhat. E tekintetben világos és félremagya-

rázhatatlan az ország' egyik legfbb alaptörvényének,

az 1791: 12 törvényczikkelyntik rendelete, ') melly

így szól:

*) R o s e n m a n n , iiis publ. 93 1. P e t r o v i c s , introd.

28—40 1. V i r ü z s i 1 , spec. II , 25—33 1. C z i r á k y , 364—
371 §.

') A törvényhozó hatalom' gyakorlásának a király és nem-

zet közötti eme közössége egyik legsibb intézményünk , raelly-

nek világos nyomai már a vezéri korból kiderithetk (Béla kir.

névtelen jegyzje 6. 40. fej. Bartal, comm. II. könyv. 39. 40.

§.) ; mellynek a királyság' alapítása óta is szakadatlan gyakorla-

tát olvassuk le történeteink' és törvényeink' lapjairól — mirész-

ben elég Sz. István (II, 23 fej. 27 fej. 1. §. 33 fej. 1. §. 35 fej.),

Sz. László (I^ elbeszéd 1. §. II, 1. fej. III, 1. fej.), Kálmán (I.

1. fej.) végzeményeire, II. Endre' arany bullájára (elbeszéd 3,

§.) , Károly' végzeményére a törvénytárban (elbeszéd 1. §,)

utalni Zsigmond' kora eltt, ki már (III. végz. elbesz. 3. §. és

VI. végz. elbesz. 2. 3. §.) törvénynek világosan csak azt nevezi,

melly országgyülésileg alkottatott ; s kinek kora után ezen jogelv

a magyar nemzet' jogi öntudatában s országos gyakorlatában még
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„Ö sz. Felsége készí;éggel elösméri , hogy a tör-

vények' alkotásának , eltörlésének , iiiagyarázásának

hatalma, Magyarországban s a kapcsolt részekben —
épségben maradván az 1741 : 8 rendelése — a törvé-

í nyesen koronázott fejedelemnek s az országgylésre

'törvényesen összejött országrendeinek közös hatalma,

erélyesebb s teljesebb hatályban felösmérhetö — miszerint Ver-

böczy is (Hk. II, 3) azt illy szavakkal fejezte ki : „De azon kér-

dés kerül értekezés alá: valljon a fejedelem magától alkothat e

törvényeket és határozatokat, vagy szükséges, hogy a nép' egye-

zése is hozzájok járuljon ? 1. §. Mire nézve meg kell jegyezni,

hogy noha régente, midn még a magyar nemzet pogányok' szer-

tartásával élt, s nem király, hanem vezér és kapitányok által igaz-

gattatott, a törvény- és rendelethozás egész joga nálok volt. 2. §.

De miután a köz keresztény hitre tértek , és magoknak önként

királyt választottak : mind a törvényhozás', mind minden birtok-

adományozás' és birói hatalom' joga ez ország' szent koronája'

hatóságára, mellyel Magyarország' minden királya meg szokott

koronáztatni, s következleg törvényesen rendelt fejedelmünkre

s királyunkra az uralkodással és kormányzással együtt átruház-

tatott. S így ezentúl a királyok a népet összehíva és megkér-

dezve kezdettek törvényeket alkotni ; mint ez korunkban is tör-

ténni szokott. 3. §. Azonban a fejedelem tulajdon indulatjából

és önkényesen, fleg isteni és természeti jogot sért s az egész

magyar nemzet' régi szabadságának ártó dolgok iránt, rendelete-

ket nem hozhat ; hanem a nép' összehivása- s megkérdezésével

:

vallyon neki az ollyan törvények tetszenek- e vagy sem ? kik mi-

dn azt felelik, hogy igen, az illyen végzések . . . törvényekül

tartatnak" ... a mint ezt országgylési törvényeink' szakadatlan

sora tanúsítja, mellyek közöl az elv' kifejezése tekintetében a

többi között az 1635 : 18, és 1715 : 3, 1. §. kiemelendk, míglen

a magyar alkotmányos rendszer' emez egyik legfontosabb jogel-

vét az 1791 : 12 tökéletesebb szabatos alakban s elmagyarázha-

tatlan értelemmel kífejezé. Hasonló értelemben szólott Erdélyre

nézve az 1791: 7. 8.
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és ennél fogva országgylésen kivül nem gyakorolható
;

és kegyelmesen kijelentette, hogy az országrendei' eme

jogát épségben fenntartanclja és valamiképen azt di-

csült eldeitl átvette, azonképen azt felséges utódaira

sértetlenül átszállítandja, — biztosítván az ország' ka-

rait és rendéit aíTelöl, hogy az ország és kapcsolt ré-

szei soha sem fognak hirdetvények (edicta) vagy gy
nevezett nyiltlevelek (patPMtales) által, mellyek külön-

ben is soha az ország' semmi bíróságainál el nem fo-

gadhatók , kormányoztatni ;
nyiltlevelek' kibocsátása

csupán csak azon esetre tartatván fenn, midn a tör-

vénnyel különben is megegyez dolgokban a kihirdetés

csflk is ezen egy módon volna eszközölhet." ^) Mi-

szerint :

1). A törvényhozó hatalom' gyakorlása körtili fel-

ségjog csak a törvényesen koronázott királyt illeti , s

az uralkodást örökjoga alapján átvev király a koro-

názás eltt, már az 1791: 12 szavai és értelme szerint,

annak élvezetébe nem lép; st a koronás király is a tör-

vényhozó hatalmat sohasem magára szabad akaratából,

hanem csak az országgyléssel közösen gyakorolhatja.

2). Az itten szóban forgó felségjog' korlátoltsága

egyaránt értend a törvényhozó hatalomnak minden

nyilvánulásáról, törvények' tulajdonképeni alkotásában

úgy, mint törvények' eltörlésében (egészben vagy rész-

ben , vagy módosítás által) és magyarázásában ; és az

állodalmi élet' minden viszonylatait és üg^^eit illetleg,

^) Az 1791 : 12, az ország' ezen s más RÍapjogai' történt

megsértései következtében az 1827 : 3 által iijra világosan alap-

törvény gyanánt elösmértetik s megersíttetik , más alaptör-

vényekkel egyetemben.
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3). A törvényhozó hatalom' gyakorlása körül a

kh'ályt különösen illet jogok a következk

:

A törvény-kezdeményezés' joga : a mint

ezt már Verbczy Hk. II, 3, 3. §. és az ország' állandó

gyakorlata tanúsítja ; miszerint hozandó törvények

iránti javaslatok az országgylés elébe királyi elter-

jesztvények által is vitetnek.

A tör vény -szentesítés' joga : miszerint nem-

csak hogy a király' hozzájárulása s beleegyezése

nélkül az országban törvény létre nem jöhet, a

mint ezt az 1635: 18, 1. §. is tanusí'ja; hanem forma-

szerint a törvény' kötelez erejét a király alapítja meg

a törvénynek megszentesítése által, mint a Hk. II , 3, 5.

§. mondja: „Mellyek (t. i. törvények) azonban mind-

nyájan különösen a fejedelem' s nem a nép' határoza-

tainak neveztetnek"; valaminthogy csakugyan Sz. Ist-

vántól kezdve a legújabb idkig az országgylésen

hozott s a király által szentesített törvények királyi

végzemények (decreta regis) gyanánt jelennek meg. A
törvényszentesítés' joga a koronát kizárólag s szabadon

illeti, úgy hogy annak megadására valamelly esetben

a király jogilag kötelezve nincsen. ^)

A törvény-kihirdetés' joga , melly a koro-

nának szinte kizáró joga: miszerint a szentesített tör-

vény ünnepélyes alakban kiadva nyujratik át a felség

részérl az országgylésnek s küldetik meg az ország'

törvényhatóságainak, további közzététel és foganatosí-

tás végett. *)

^) Azt a mi e tekintetben az 179%-diki országgylésen

vala indítványozva, 1. 1791 országgy. irom. 112 1. IV. pont.

^) Az ide tartozó részleteket lásd a IV. fejezetben a tör-

vényhozó hatalom' gyakorlásáról. A királynak az országképvi-
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4). Az ország' alkotmánya, az 1792: 12 világos

értelme szerint, határozottan tiltjt az országnak hirdet-

vények és úgy nevezett nyiltlevelek általi kormányoz-

tatását : ^) mellyekre senki semminem jogot nem ala-

píthatna, miután azok soha az ország' semmi bíróságai-

nál el nem fogadhatók. Illy hndetvények vagy nyilt-

levelek, mint a korlátlan fejedelmi hatalom' kifolyásai,

ellenkeznek az ország' azon alkotmányos alapjogával

:

miszerint a törvényhozó hatalom a törvényesen koroná-

zott király által is sohasem magára, szabad akaratából,

hanem csak az országgyléssel közösen gyakorolható;

mert azok, törvényszabályoknak akár fennálló országos

törvények ellen, akár a fennálló törvények mellett ide-

iglenes ervel állapítása által, a törvényhozó hatalom-

nak a király által épen illyen alkotmányellenes egyol-

dalú ,
kény szerinti gyakorlását foglalnák magukban.

Mi okból nyiltlevelek' kibocsátása csupáncsak azon

esetre tartatott fenn, midó'n a törvénnyel különben is

megegyez dolgokban a kihirdetés csak is ezen egy

módon volna eszközölhet; természet szerint akkor is

azok csak 'ideiglenes kötelez ervel birhatván. Hol

még az megjegyzend, hogy az 1848: 3 szerint bár-

seleti testület fölötti jogai is lényeges kapcsolatban állnak a tör-

vényhozó hatalom' gyakorlásával, miután ez az országgylési

mködés' egyik legfbb tárgyát képezi. Ezen jogokról az alább

következ §-okban van szó.

^) E határozat kapcsolatban áll egj-szersmind az 1790 : 10

határozatával, miszerint Magyarország a maga saját törvényei és

szokásai szerint, nem pedig más tartományok' módjára igazga-

tandó : hol a korlátlan fejedelmi hatalom' gyzelme s az ország-

rendi jogok' elgyengítése után, a fejedelmi kényhozta törvények

illy országfejedelmi parancsoló nyiltlevelek' és hirdetvények' alak-

jában adattak ki.
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mclly királyi rendelés csak úgy lévén érvényes , ha az

illet magyarországi miniszter által is aláíratott, ugyanez

a jelen pontban érintett királyi rendeletekre is értend

:

miszerint ha elforduló hasonló szükség' esetén, millyent

az 1791: 12 tesz fel, ideiglen kötelez törvényszabályok-

nak, természet szerint a fennálló törvények rendszerén

bell, törvényt, jogot nem sértve, királyi rendelés általi

kibocsátása forogna fenn , az szinte csak az illet ma-

gyarországi miniszter' hozzájáruló aláírása mellett tör-

ténhetnék. Egyébiránt nyilvánvaló , hogy az ország-

gylés kiszabott idnkénti és pedig most már évenkénti

tartása iránti szabály' épségben tartása mellett, illy ide-

iglenes rendszabályok' kibocsátásának szüksége s esete

csak igen ritkán s igen rendkívüli körülmények között

merülhet fel. ^)

®) Az eladottakból kitetszik, hogy a törvényhozó hatalom

gyakorlásának közössége nem olly értelemben veend, mintha

azt illet egyes jogozatok a koronát különös eljogai gyanánt

nem illetnék ; hanem értend a törvényhozó hatalom' gyakorlásá-

nak összeségére, — miszerint törvény, ama hatalom gyakorlata'

két tényezjének egybehangzó mködése s egyezése nélkül létre

nem jöhet. Sem pedig nincs a törvényhozó hatalom' király és or-

szággylés közötti közösségének azon értelme, mintha az úgyvolna

megosztva, miszerint a törvénykezdeményezés csak az ország-

gylésnek volna joga, a királynak pedig csak az általa elfogadott

törvényjavaslatnak megszentesitése vagy visszautasítása ; vagy

megfordítva (a mint alább ki fog tetszeni, hol az országgylés

jogairól lesz szó), mintha a törvénykezdeményezés csak a koro-

na' joga volna, s az országgylés csak annak elfogadására vagy

gl nem fogadására volna szorítva.
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34. §.

II. A király' felségjoga a végrehajtó hatalom' gyakorlása

körül.*)

A végrehajtó hatalom a kn-ályt eg-ész ter-

jedelmében, vagy is az államélet minden egyes viszony-

latai s tárgyai tekintetében illeti , és pedig az ország-

gylésnek minden egyenes részesedése nélkül: mint az

nemcsak a monarchiái államalkat' s királyi hatalom'

természetével megegyez ; mint azt nemcsak az ország'

állandó gyakorlata ') s összes politikai
,
jelesen kor-

mányzati rendszerének szemlélete és régibb törvények

is tanúsítják; mint arra a királyi hitlevélbe s gyakran

a törvényczikkelyékhez igtatott záradék is : „ mindazokat

mind magunk megtartandjuk , mind mások által meg

fogjuk tartatni ..." utal; és a mint azt az 1791: 12

világosan kifejezi, '^) mondván: „A végrehajtó hatal-/

mat pedig a királyi felség csupán a törvények' értelmét

ben gyakorlandja", — és az 1848 : 3, 2. §. is megér^

*) Cziráky, 423—428 §. Virozsil, Spec. H, 33—
36 lap.

^) Ertlen, gyarló királyok alatt, az ország' zavaros állapo-

tában találjuk némelly példáit annak , hogy az országrendek né-

ha a kormányhatalmat is részben magokhoz ragadták : mellyek-

böl azonban a király' kormányjogai' rövidségére következtetése-

ket úgy nem lehet vonni, valamint nem az ország' alkotmányos

politikai rendszere ellen a királyi kormány' részérl az ország'

és nemzet' jogai' csorbítására nem egyszer megkísértett törekvé-

sekbl.

^) Hasonló értelemben szólott Erdélyre nézve az 1791 : 8.
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siti. E végrehajtó hatalom magában foglalja a törvé-

nyes jogállapot' megvalósítását s fenntartását, a törvé-

nyeknek az erre vezet ü jogszer eszközök' megválasz-

tása s alkalmazása általi foganatosítását, és átalában

az alkotmány' és törvények' korlátai között az ország

czélja, az ország' és honpolgárok' érdekei' igényéhez

képesti intézkedést és cselekvést.

A végrehajtó hatalom a királyt tehát függetlenííl,

de nem korlátlanul illeti. Ugyanis

:

1). Korlátokat szab , az ország' si alkotmányos

rendszerének szelleméhez s gy^^korlatához képest maga

az 1791: 12, kijelentvén, hogy a végrehajtó hatalom a

királyi felség által csakis a t ö r v é n y e k' értelmében
gyakorlandó ; minek jelentsége e kettben nyilvánulj

miszerint: a király a végrehajtó hatalmat csak alkot-

mányszeríí tiszti mííszervei által s a törvényes és szo-

kásos formák' megtartásával gyakorolhatja ; és a végre-

hajtó hatalom' körébe es ügyek' intézésében a törvé-

nyek' anyagi határozatai megtartandók , ott is, hol rész-

letez törvényszabályok hiányzanak , az alkotmány' és

törvények' összes szellemét és következetességét szem

eltt tartva. Mire nézve már régibb törvények (mint

1507: 7; 1543: 31) ügyekéztek különös biztosítást sze-

rezni, ujabb törvények, (mint fleg az 1791: 14) külö-

nös biztosítékot nyújtani; mit a királyi felség' részérl

átalánosan kikötöttek az ország' ugyanazon alaptörvé-

nyei, mellyek az uralkodó ház' trónöröködési jogát meg-

állapították ; mit átalánosan és teljes kiterjedésben fo-

gad a kii-ály hitlevelében és koronázási esküjében ; mire

nézve, ha az ország' törvényeivel ellenkezni látszó kor-

mánytények fordulnak el , ezek az ország' méltó sérel-

meire, országgyülésileg orvoslandókra nyújtanak alkal-
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mat: ^) legújabban pedig az 1848: 3 ügyekezett a füg-

getlen felels magyar minisztérium' felállítása által tö-

kéletes biztosítékot létesítni, és az ország' alkotmányos

rendszerének és törvényei' épségbentartásának biztosí-

tását a felség személyes szentsége- és sérthetetlenségé-

vel összeegyeztetni. • '

2. Korlátokat szabnak az országot a közigazgatás'

és törvénykezés' , tel iát a végrehajtó hatalom' körében

illet , s a törvényhatóságok által, a királyi fö hatalom-

nak ugyan alárendelve, de önálló hatáskörrel gyakorolt

jogai : melly törvényhatóságok' szervezete és törvényes

jogköre világosan mutatja , miszerint a végrehajtó ha-

talomnak a király' kezében közjogi Íróink által több-

nyire állított kizárólagossága az ország' törvényes po-

litikai rendszerében valósággal nem gyökerezik.

3) Ezeknek az országgylési végzeményekben minden

korból számos példái fordulnak elö ; de jelen korunkra nézve e

tekintetben legtanulságosabb az 179%- és 182'7--diki ország-

gylés. Különösen kiemelend pedig a legújabb korból az 1827 :

3. „0 szentséges Felsége, a Karok- és Rendeknek a sarkalatos

törvények' hatályukbani fenntartása iránt, a múlt eseményekbl
— mellyek' hatányai ugyan már kegyelmesen megszüntetvék —
támadt aggodalmukat eloszlatandó : teljesen meg lévén arról

gyzdve, hogy a király' és ország' boldogsága a törvények' pon-

tos megtartásán és épségén alapszik, és ha akár a király', akár

az országrendek' jogai valamiben csorbíttatnak, a törvényeknek

s az ország' törvényes rendszerének századok' gyakorlata által

szilárdított szervezete megdlend, kegyelmesen kijelenteni mél-

tóztatott : hogy f gondja leszen ezen országnak, koronázási

esküje által ersített alkotmányát minden idben oltalmazni s

íenntartani, s annálfogva az 179% : 10. 12. és 19. törvényezik-

kelyt mind maga állandóan megtartandja, mind mások által meg
fogja tartatni.''
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3. A végrehajtó hatalom' körébe esö felségjogok'

I
g-yakorlata a királyi felség' részére az 1791: 3 által

I
már az uralkodás' örökjogon való átvételétl kezdve a

\ koronázásig is biztosítva van: „. . • éf)ségben maradván

^ azonban idközben az örökös király' mindazon jogai,

[

mellyek az országnak köz- s az alkotmánnyal megegyez

\
igazgatására tartoznak, épségben maradván nem ke-l

j vésbé az ugyanazon király' irányában tartozó alattva-

I lói hség' kötelességei. " ..^...^_^»,.<^'''"'''
'"""""

4. Az 1848: 3, 2. §. szerint: „O felségének az or-

szágbóli távollétében a nádor s királyi helytartó az or-

szágban s ahhoz kapcsolt részekben , a korona' egysé-

gének s a birodalom' kapcsolatának épségben tartása

mellett, a végrehajtó hatalmat a törvény' s alkotmány'

ösvényén teljes hatalommal gyakorolja." ^)

35. §.

A király' felségjoga a kath. egyház' ügyei körül.*)

Magyarország' apostoli királyának felségjogai kö-

zött kitn helyet foglal az , melly a katholika anya-

'*) Ez esetre az akkori nádor cs. kir. föherczeg István'

személye hasonlóképen sérthetetlennek nyilváníttaték.

*) Kollár, hist. dipl. iuris patronatus apóst, regum Hung.

Bécs 1762. Ugyanattól : De originibus et usu perpetuo potesta-

tis legislativae ária Sacra apóst, regum Hung. Bécs 1764.

Szvorényi, Hist. eccl. regni Hung. Amoenit. Gryör,

1796. VI, 1 sz. 1— 131 1. a királyi kegyúri jogról.

S c h w a r t n e r , Statistik II, 31 I. C z i r á k y , 466

—

4S4 §. V i r z s i 1 , spec. H, 13— 19 1. K ö r m ö c z y , emlékek

I. S lásd még e tárgyban a magyar egyházi jog' iróit. •



~ 225 —

szentegyház' egyházi ügyeit tárgyazzá; *) s legfbb
királyi kegyúri jog' nevezete alatt értetik. ^)

Eredete a királyi méltósággal egykorú , s a jelen korig

a magyar korona' egyik legkitnbb eljogát képezi,

melly számos törvények s az ország' állandó gyakor-

lata által századokon át a római szent széknek minden-

nem igényei' ellenében erélyesen fenntartatott. Melly-

nek erejénél fogva :

1. A király adományoz ^) minden nagyobb egy-

*) A fö hatalom' mködésének alakjára vonatkozó, úgy
nevezett alaki felségjogok után tárgyalandók az államélet' külön-

böz viszonylataira s tárgyaira tartozó úgy nevezett anyagi fel-

ségjogok.

^) Kegyúri jog, mert szerzésének eredeti alapja, egyházak'

alapítása s javadalmazása, a közönséges egyházi jog' szabályaival

egybehangzó ; királyi jog, mert a magyar sz. koronának elidege-

níthetetlen sajátja ; legfbb kegyúri jog, mert természete- s tíir-

talmára lényegesen különbözik a közönséges egyházi jog sze-

rinti magán kegyúri jogtól.

^) Verbczy Hk. I, 11. ezt négy okból származtatja: 1. El-

ször az egyházak' alapítása teldntetéböl ; mivel Magyarország*

királyai maguk lévén minden egyházak', püspökségek', apátsá-

gok' és prépostságok' alapítói az országban, ezen alapítás által

minden pártfogási, kinevezési, választási és javadalom-adomá-

nyozási hatalmat maguknak szereztek. 2. Másodszor a keresz-

ténység' fölvétele tekintetébl, mivel a magyarok Sz. István

király' apostoli buzgolkodása által téríttettek a keresztény hitre.

3. Harmadszor törvényes elévülés' tekintetébl ; mivel a magyar

királyok Sz. István' korától kezdve századokon át valóságos és

békés gyakorlatában és birtokában voltak ezen jognak, és így az

egyházi s apostoli sz. széki jogok' elévülési idejét is több ízben

régen túlhaladták. 4. Negyedszer, mivel az országnak e szabad-

sága a javadalmak' adományozására nézve a kostniczi közönsé-

ges egyházi gylésen is elösmértetett és esküszentségévcl meg-

ersíttetett. E királyi kinevezés' jogát csaknem ugyanezen ok-
Ktetlt Magyar kfi^oe- l
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házi javadaloiat, vag)is kinevez ^) érsekeket
,
püspökö-

ket, apátokat, prépostokat, világiakat és szerzeteseket,

jószágotokat és czimzeteseket, valamint kanonokokat :
')

a pápának csak a király kinevezte fpapok' megersí-

tése lévén fenntartva, — úgy azonban , liogy még ezen

megersítés' megtörténte eltt a királyi felség által ki-

nevezett püspök (kivévén a püspöki rend' s a lelki

ügyekbeni törvényhatóság' jogait), mihelyt kinevezte-

tése közzé tétetett, püspöki czimet s rangot ölt, és a ki-

rály iránti hitet letévén s a m. kir. udv. kamara által

beigtattatván, a jószágos magyarországi megyés püspök'

jogaiba belép. E jog' gyakorlatában , eme pápai meg-

ersítésen ki vül , a királyt az ország' törvényei csak

annyiban korlátolják , hogy az egyházi javadalmakat

alkalmas és érdeme^ honfiaknak (nem pedig külföldiek-

nek , idegeneknek) ingyen adományozza , s azokat

hosszabb ideig ürességben ne hagyja. ^) Miszerint akár

szerekkel védte Pázmán Péter bibornok s esztergami érsek,

midn az ellen 11. Ferdinánd' idejében a római sz. szék felszólalt

vala. I. Mátyásnak e tárgybani erélyes nyilatkozatát 1. Kollár-

nál, hist. dipl. 15. fej. Az 1493 : 31 vízbefojtás' büntetését

monda arra, ki Magyarországon egyházi javadalmakat, az or.

szag' régi szabadsága ellenére, mástól mint a királytól szerezne.

Ide tartoznak még : 1471 : 18 ; 1498 : 56 ; 1504 : 10 ; 1526 : 21
;

1567 : 31 ; Bécsi békekötés 1606 : 5 ; 1741 : 15 stb.

') A kú'ály nem praesentál vagy postulál, "hanem kinevez

(nominat), s a javadalmat adja, adományozza (dat, donat, con-

fért).

*) 1772-ig a kanonokokat a királyok helyett a püspökök

nevezték, de ekkor Mária Terézia e jogot visszavette, s 1802 óta

ismét minden kanonokot a király nevez.

«) 1439 : 5 ; 1453 : 3 ; 1458 : 7 ; 11. L. László' meger-
sít végz. 11. §. 1495 : 30—32 ; 1498 : 26. 67 ; 1504 : 10. 27 ;

1526 : 21 ; 1550 : 18 ; 1552 : 42 ; 1569 : 36 ; 1681 : 27 ; 1741 ; 15-
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fpapok, akár más egyházi kegyurak illy egyházi ja-

vadalmak' adományozásának jogával csak kii'ályi en-

gedély' alapján birhatnak ;
') miszerint a kik illy kegy-

úri jogot vesznek igénybe, azt a király eltt bizonyítni

tartoznak , különben az a királyi felségre szállván át,

valaminthogy nem hiányzanak a korona' részére vissza-

követelt hasonló kegyúri jogok' példái. ^) Végre egy

személynek egynél több javadalmat adományozni a ki-

rálynak sem szabad, ^) kivévén ha illy személy' bó'vebb

ellátásáról igazságos oknál fogva volna szükség gondos-

kodni ^") Ugyanezen kinevezési jogánál fogva egyszers-

mind az illy javadalmasokat, az egyház' és közállo-

mány' javát tekintve , egyik javadalomból a másikba

átteheti.

2). Üj érsekségeket s püspökségeket állíthat fel,

a fennállók' megyéit feloszthatja , s azokat a már fenn-

állók' jövedelmeinek egy részével javadalmazhatja:

melly jogot a magyar kú-ályok a magyar egyházme-

gyék' els' alkatójától kezdve a legújabb idkig gyako-

roltak: ") a bevett szokás szerint utólag mindig a pápai

') 1435 : 21 ; 1486 : 37 ; 1498 : 67, 2. §. 1526 : 21

;

1723 : 55.

«) 1518 : 15; 1553:9; 1569 : 36.

5) 1471 : 13; 1498 : 56; 1507 : 13; 1514 : 59; 1518 :

15 ; 15 J8 : 6 ; 1648 : 98 ; 1723 : 55, 3. §.

»°) 1647 : 98, 2. §. 1723 : 55, 3. §. milly példákat az

1498 : 56, 1. §. 1500 : 31 ; 1504 : 27, 3. §. 1507 : 13 tüntet fel.

*') Pray, spec. Hierarchiáé Hiing. Posony 1776 —79 II.

így legújabban Mária Terézia nyolcz új, részint latin, részint

görög szertartású püspökséget állított fel, Ferencz az egri püs-

pökségbl a hasonnev érsekséget és a kassai s szathmári püs-

pökséget alkotta.

15^
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jjjegeró'sítést kikérvén. Egyházi javadalmakat átalában

alapíthat, az eltörölt vagy t Ipusztúlt egyházi javadal-

makat más ájratos, jótékony vagy oktatási czélokra for-

díthatja; '^) szerzetes rendeket az országba behozhat,

eltörölhet, korlátolhat , helyreállíthat. '^)

3). Mint az egyházak legfbb kegyura, az egyhá-

zakat jogaikban megtaríj.i , 8 gondoskodik , hogy min-

denuemíí alajDÍtványok. az alapítók' czélzatához képest

kezeltessenek: '*) mi különösen az alapított katholikus

iskolákról is értend. Gondoskodik az egyházak' s oda

tartozó javadalmak' fennmaradásáról ; hogy a javadal-

masok kötelességeiket az egyházi és hazai törvények

igényletéhez képest teljesítsék, '0 különösen hogy java-

dalmaik' illet helyén lakjanak, '") a javadalmat ne ter-

heljék vagy el ne idegenítsék, pusztulni ne engedjék, s

a király különösen azok' jövedelmeit, kik a rajok bizott

egyházakat s javadalmakat pusztúhii vag\' romlásnak

"^) 1550 : 19, hol a rendek magok kérik a királyt, hogy

elpusztult egyházak', káptalanok' s konventek' jószágait s jöve-

delmeit iskolák' felállítására fordítsa.

*^) Szerzetes rendek' behozatalára vonatkozólag a királyi

jogot ujabban elismeri az 1715 : 102 ; s szokásba jött az újan

behozott szerzetes rendeket befogadottaknak, fekv jószág' bir-

hatásának jogával vagy a nélkül, törvénycziklcely által nyilvá-

nítni; 1. 1687:20: 1715: 73. 102; 1723:69; 1741:65;
1765 : 43; és több kir. rendeleteket, mellyekböl szinte kiderülj

hogy a király felségjogánál fogva a szerzetesek' szabályait vizs-

gálat alá veszi, tapasztalt ártalmaknak gátot vet, a szerzetes fo-

gadalom' letételére megkívántató életkort határoz^ küls fönö-

keikkeli egybeköttetésöket korlátolja vagy megszünteti.

'*) 1791 : 23; s már elbb 1715 : 74; 1723 : 70.

'^) Sz. László I, S ; 1550 : 13; 1715 : 60.

'0) 1723 : 55; 1741 : 16.
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indulni engednék, zár alá vétetheti s a pusztuló egvház'

vagy javadalom' helyreállítására fordíthatja. '';

4). A király a megürült püspökségek' s egyéb ki-

rályi adományozástól függ egyházi javadalmak' jöve-

delmeit lij betöltésökig hiízza. végrendelet nélkül elhalt

papok' vagyonából örököl, vagy folyamodásnkr;i nekik

végrendelkezési tehetséget ad, illy tehetséget nem nyer-

tek' öröksége a Kollonicsféle egyességnek lévén alá-

vetve. ^^^

5. Gyakorolja, fö felügyelési jogából is kifolyólag,

a királyi tetszvény' (placehim regmmj jogát; ^^)

mellynélfogva az országban semminem pápai rendel-

vény királyi engedelem nélkül ki nem hirdettethetik; a

római szent székkel való közlekedést korlátolja , a püs-

pököknek a római pápa' kezébe leteend egyházi eskü-

jét megvizsgálja, valljon nem ellenkezik-e az alattvalói

hííséggel, a szerzetes rendeket kidföldi fnököktöli füg-

gés alól fölmenti. '^")

A király' eme felségjoga mindenben a görög egye-

síílt egyházra is kiterjed. ^^)

'7) 1723 : 71.

'^) 1715 : 16. A Kollonicsféle egj'^essóg le van nyomtat-

va Pray, Spec. liierarch. Hung. I, 190 1.

'®) Kollár, id. mnk. de rig. ct usu perp. potest. legisl.

Benczúr, Was hat der Regent für ein Recht über papstliche

Bullcn. Bécs 1782. E jogot királyaink a legrégibb idktl

fogva gyakorolták , és szigorúan fenntartották ;
kivált midn az

apostoli szent szék' részérl jogaikban sértetteknek tíirtották ma-

gukat. L. egy példát Zsigmond' korából. Pray, Spec. hierarch.

Hung. I, 92 1.

'^") Vesd ö. fennebb ") jegjz.

^') Csakhogy az erdélyi fogarasi püspököt (most érseket)

a megyei zsinat által választott három ielölt közril iicvezi ki.
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36. §.

A líirály' felségjoga az ors/igg> ülés , mint nemzeti képvi-

seleti testiUel' irányában.*)

A királyt bizonyos felségjogok az ország-képvise-

leti testület , ug-ymint az országgylés fölött és annak

irányában a monarchia' lényegénél fogva illetik. Mert

habár az országgylés a legfontosabb politikai jogokkal-

felruházott testület , melly az ország' sarkalatos jogai-

nál fogva a törvényesen koronázott királlyal a törvény-

hozó hatalom gyakorlásában osztozik, s a nemzet' leg-

életbevágóbb érdekeirl, mint vére' és vagyona' felaján-

lásáról határoz : de épen mivel a nemzetet s az országot

képviseli, a király fö hatalmának, mint maga a nemzet

és ország, alá van vetve , és nem souverain gylés :
—

a király az országgylés' feje.

A király hivja egybe az országgylést ,
^) minden

*) Cziráky, 380—382. 391. 411. §. Virozsil, spec.

n, 92—96 1.

*) Ugyanazért a meghivó leveleket azokhoz, a kiknek

joguk van az országgylésen megjelenni, a király intézi sajátke-

züleg aláírva. Ezen országgylés hirdetési s egybehivási jog a

királynak kizárólagos joga, habár a hazai történelemben néhány

példáját találjuk mások , úgymint királynék , özvegykirálynék,

királyi helytartók, kormányzók, vagy nádor által egybehívott

országgylésnek : hanem ez most csak a király' parancsából s a

király' nevében történhetnék ; és a mellyek a királyi tekintély'

megvetésével tartattak valaha, vagy ö ellenére hivattak eg}'be,

magokban semmisek, söt azonfolül is nyilván semmiseknek nyil-

váníttattak, mint azt az 1715 : 31 is tanúsítja. A király' ezen
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évbeD, ^) Pestre, ') s a mennyire a körülmények enge-

országgyülés hirdetési s egybehivási joga alól két törvényes ki-

vétel létezik :

a) Ha új királyválasztás végett válnék szükségessé az or-

szággylés (mi az 1723 : 2, 11. §. és a kir. hitlevél 4. pontja

szerint inost már csak az ausztriai uralkochj háznak az 1723 : 1.

2. törvényczikk kijelölte minden ágábani kihalása esetére történ-

hetnék) : azt törvényesen egybehívni az 1485 : 3 szerint, mellyet

az 1681 : 1 is megersít, a nádor' jogához tartozilí.

b) Szükség esetére, ha a nádorválasztás esztendn túl ha-

lasztatnék, az 1608 : 3 kor. eltti törvényczikkely a nádorvá-

lasztás' eszközlése végett országgylés' egybehívására jogot az

országbírónak, s ennek nemlétében a kir. tárnokmesternek tulaj-

donít, söt azt méltósága' s tisztsége' elvesztése alatt kötelességévé

teszi, mit az 1613 : 7 ; 1618 : 4; 1622 : 2 (11. Ferdinánd' hitle-

vele a 7. pontban) ; 1681 : 2 megersít, s habár eddig foganatba

soha nem volt véve, azért el nem avult.

-) Az 1471 : 1 országg}'ülések' évenkénti tartását határozá;

az 1498 : 1 a háromévenkénti egybehivást tíizé ki szabályul ; az

1563 : 3 ismét az évenkénti országgylések' szabályára téré

vissza, hanem az 1655: 49 újból az országgylések' három-éven-

kénti megtartását állapítá, mit az 1715 : 14 is megersíte, s újból

az ország' sarkalatos jogául nyílvánítá az 1791 : 13, és meger-
síte az 1827 : 5. „Századok' gyakorlata s tapasztalata bizonyí-

totta, hogy országgylések' tartása az ország' üdve- s jólétének

legfbb elmozdítója, és sérelmek' megszntetése- és megelzé-

sének legüdvösebb szere : ennélfogva sz. Felsége a Karokat és

Rendeket biztosítani méltóztatik affell, hogy a mi országgylé-

sek' tartásáról az ország* törvényeiben, jelesen az 179% : 13 tör-

vényczikkelyben rendeltetik, múlhatatlanul foganatba veendi ;"

tehát, hogy minden három évben, s ha a szkség úgy hozza ma-

gával, elébb is megtartassék az országgylés. Míglen e részben

az 1848 : 4 az eladott módosítást tette. Különben az egybegyü-

lés' napját a király tzi ki. Mi részben azonban még tekintettel

kell lenni arra, hogy a koronázási országgylés' határidejét az

1791 : 3 különösen megszabja; 1. fennebb 27 §.

•*) Elbb az országgylések' helyét a király határo/'.ta meg,
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dik, a téli hónapokra: így szól a legújabb törvény

(1848:4, 1. §.). És:

A királynak joga van az országgylés' összejött

évi tiL'sét prorogálni (elnapolni), s berekeszteni; ^) söt

az országgylést — a három év eltelte eltt is, a med-

dig különben rendesen a törvény szerint egy ország-

gylés íart — felo:<zlatni, és ekkor új képvisel- válasz-

tást rendelni; de ez utóbbi esetben az országgylés' ösz-

szehivdsáról ükkép kell rendelkeznie, hogy ez az eléb-

binek feloszlatásától számítandó három hónap alatt

összeüljön. •') Melly jog' gyakorlatában a király még
olly módon korlátoltatik, hogy az évi ülés az utolsó év-

rli száojadás' és következ évi költségvetés' elöterjesz-

tetéíc s az irántoki határozat' meghozatala eltt be nem

rekesztethetik, sem az országgylés fel nem oszlathatik

(1848: 4, 5. 6. §.)•

A kii ály, mint az országgylés' feje , azt vagy sze-

habár eg>'es törvéiiyczikkelyek, mint 1635 : 79, 2. §. Posonyt?

17C5 : 2 Budát határozá az országgylés' helyéül ; olly értelem-

ben azonban , hogy annak kitzése a körülményekhez képest

mégis a király' hatalmától függjön.

^) Az 1649 : 44 határozá, hogy az országgylések két hó-

napnál hosszabb idre ne nynjtassanak, hacsak (1723 : 7, 1. §.)

a körülmények s fennforgó szükség' tekintetébl felsége árltal

meg nem hosszabb!ttatnak.

^) A képviseleti testület' feloszlatásának joga által a politi-

kai pártok fölött magasztos részrehajlatlanságban álló korona

közbenjárúl a kormány s a képviseleti testület közötti lényeges,

kivált elvi véleménykülönbségek' esetén ; mert ámbár a képvisel

testület az összes nemzetet képviseli, mégis nem maga a nemzet,

s lehet, hogy a nemzet' valóságos köz meggyzdése ne osz-

tozzék a képviseli többség' véleményében, azért annak kifeje-

zésére új képviselk' víilasztása által alkalom nyujtatik.
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mélyesén , vagy e czélra küldött kirÁlyi biztosa által

megnyitja; ^) az 1848: 4, 7. §. szerint 6' nevezi ki a f-

rendi tábla elnökét s másodelnökét a tábla' tagjai kö-

zöl ; királyi elöterj'esztvényei által ügyeket országgylési

tárgyalásra kitz, s azoknak tárgyalás alá vételét meg-

kivánja; jogában áll az országgylési végzések' meg-

ersítése vagy visszautasítása: mirészben a törvényho-

zó hatalom' gyakorlására különösen tartozók már fen-

nebb (33. §.) voltak említve.

37. §.

A kívánságoknak*), nemesség', cziraek' s rendek' osztásá-

nak felségjoga.

A királyt illeti a kiváltság -adományozás' fel-

ségjoga : hogy azonban az adott kiváltságok érvénye-

sek legyenek, a törvényesen koronázott uralkodó király-

tól kell adva vagy legalább megersítve , a törvények

értelmében, mások' jogai' sérelme nélkül , s a maga ün-

nepélyes módja szerint kell kiadva lenniök. *)

") Ez I. Ferdinándtól kezdve VI. Károlyig gyakran történt.

*) Itten csupán a kiváltság-adományozás' felségjogáról

lé^^n szó, nem pedig a kiváltságok' összes jogtana adatván clö

minthogy azoknak jelentsége, összeségökben véve, egyszersmind

és pedig nagy mértékben a magánjog' rendszerére tartozik ; a

kiváltságok' erejérl, kellékeirl, s megsznésérl szóló tan a

magánjogi rendszert tárgyazó munkákból (Kelemen, Kövy,
Szlemenics, Frank) merítend.

•) lik. n, 7 s köv. ez. 1791 : .3. 32. „kiváhságok' adomá-

nyozása jövendre is csupán a törvényesen koronázott királyi

felség mellett maradván;" 1741 : 4, 5. §. Erdélyben egyedárus-

sági kiváltságok nem adományoztathattak, C.C. III, l. és El. 15.
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A kiváltságok között Magyarország' 1848 eltti

alkotmányos rendszerében kitüuö közjogi fontossággal

bírtak azok , mellyek által nemesség adományoztatik

:

minthogy az ország' nemesei, mint a szent korona' tag-

jai, a politikai jogok' kizárólagos élvezetében voltak

(mert egyéb személyek s testületek illy jogokat az által

gyakoroltak, hogy nemeseknek vétettek vagy tartattak).

Nemesítési jogát a király honíiakri nézve kétféleképen

gyakorolta: nemes jószág' adományozása, vagy czime-

res nemeslevelek' (armnks lltfrae) ad^ísa által. Azonban

miután nemes jószíg a törvény' éri elmében az volt,

mellyen a nemesi fölkelésen kivül egyéb törvényes kö-

telezett szolgálat' és szolgáltatás' terhe nem feküdt, ily-

lyen tulajdonság nemes jószág pedig a közteherviselés'

elvét kijelent 1848: 8 után többé nem létezhetik, a

pusztán jószágadoniányozás általi nemesítés' fogrlnia

sem lehet többé gyakorlati. Külföldiekre nézve e jog a

honíiusítási kiváltságlevél' kiadása által gyakoroltatik,

mirészben azonban, egyéb törvényes megkívántatóságok'

teljesítése mellett, a honíiusítással járó jogok' teljes él-

vezetének megnyerése végett annak beczikkelyeztetése

kivántalik, ') valamint szabad királyi városok' éskivált-

ságos szabad kerületek' szabadílási kiváltságára nézve. '*)

Hasonlóképen a király' felségjoga czimek- és ren-

deknek osztogatása, érdemek' jutalmául. ^)

2)1550:77; 1604:19: 1687:26; 1715:23; 1741:

17. 41; 1791 : 69; 1827 : 37.

^) 1687:17: 1715: 107—109; 1751: 27: 1791:29

30; 1807 :4. 27.

^) Az aranysarkantyús Antézekröl 1. fennebb 27. §. és B a r-

tal, comm. m, 23. 1. Cziráky, 357 §. (1590-ig aranysar-

kantyús vitézek a koronázáson kívül is neveztettek) ; a Sz: György
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38, §.

A legfbb bírói hatalom' felségjoga. Kegyelniezés' joga*).

A legfbb bírói hatalom, mind polgári

mind büntet ügyekben, a királynak felségjoga, kire —
mint Verbczy mondja, Hk. II, 3 „minden bírói hata-

lom' joga az uralkodással és kormányzással együtt át-

ruháztatott" : mi okból az oklevelekben gyakran legfbb

jogszolgáltatónak (summits justítiarius) neveztetik, 'J ki

ezen hatalmát , mint számos törvények és oklevelek

tanúsítják, egykor nem ritkán személyesen ,
') utóbb a

törvényesen szervezett s f hatalma alá rendelt bírósá-

gok által gyakorolta.

Hanem az 1791: 12 szerint: „a bíróságok' törvény

által állapított vagy állapítandó rendje a királyi hatalom

által meg nem változtatható , sem a törvényes Ítéletek'

végrehajtása parancsok által meg nem akadályozható,

vitézekrl 1. B .a r t a 1 , Comm. ül, 23. 1. C z i r á k y , 356 §., a

sárkány-lovagrendrl C z i r á k y , 355. §. Most fennálló tulaj-

donképeni magyar királyi érdemrend : Sz. István apostoli király'

lovagjainak jeles rendje, alapítva Mária Terézia által 1764 május

6-dikán (Constitutiones insignis Ordinis Equitum 8. Stepliani,

Bécs 1764), mellyrl lásd Fényes, Statisztika II, 15 §. C z i-

ráky, 358-361 §.)

*) C z i r á k y , 429—441. §. V i r o z s i 1 , spec. II, 51—
62 lap.

') Erdélynek a legújabb idkig a fejedelem legfbb birója

volt a szó teljes értelmében : közvetlenül és legfelsbb illetség-

ben a törvény' utján vagy folyamodványi utón trónja elébe vitt

fontosabb polgári és büntet peres ügyeket eldöntvén.

^) B a r t a 1 , Comm. I, 317 s köv. 1.
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vagy mások általi akadályoztatjisa meg nem engedhefö;

söt azok sem királyi sem valamelly politikai fö hivatal

általi fölebbvizsgálat alá nem vonhatók : hanem a bíró-

ságok, az eddig alkotott vagy ezután alkotandó törvé-

nyek s az ország' bevett szokása szerint, valláskülönb-

ség nélkül megválasztand<5 bírák által tartandók." ^)

Gyakorolja pedig a király ezen legfbb bírói ha-

talmat a királyi c/tria nevezete alá foglalt fÖ törvény-

székek által, honnan az ítéletek a király' nevében s a

király' bírói pecsétje alatt adatnak ki. "*) Egyébiránt a

fö törvényszékeknek úgy, mint az ország' törvényható-

ságai által gyakorolt, s átalában az országban rendezett

minden törvényes bíróságnak birói hatósága , a birói

hatalom' gyakorlása iránti alaptörvéuyi határozat értel-

mében, rendes és nem pusztán a király' kénye szerint visz-

szavonhatólag átruházott, bár a király' legfbb bírói

^) E részben már régibb törvényeink tiltják : ügyeket vngy

személyeket a bírósagok' rendes törvényhatósága alól önkénye-

sen kivenni (1486 : 21 ; 1495 : 15 ; 1647 : 92) ; a törvény' rendes

folyamát parancsok vagy elvonások által háborgatni (1566 : 25

;

1613 : 34 ; 1618 : 13 ; 1(655 : 53 ; 1659 : 45), törvénytelen paran-

csok a bírák által mellzendk lévén, s a hamis eladóra törv'é-

nyes büntetés várván (1471 : 12; 1608: 6 kor. után; 1647: 137;

1681:30; 1715; 19, 3§.); a honíiakat akaratjok ellen a tör-

vény' rendjén kívül bizottságokkal terhelni (1649: 42, 1715:

36; 1805: 5). S mindez a polgári és büntet bíróságra egyaránt

tartozik. A király, mint személyére nézve szent és sérthetetlen,

alattvalói' bíráskodása alá vetve nem lehet ; hanem magánjogi

ügyek- s kérdésekben a királyi fiscus törvény elé állani tartozik

(1723 : 51 ; 1741 : 23) ; közjogi sérelmek az országgylés elébe

vitetnek orvoslás' eszközlése végett.

^) Az 1715: 7-ben némelly esetekben (az 1553:49-hez
képest) a király' személyes bíráskodására nézve foglalt szabály

az 1791 : 56 által változást szenvedett.
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hatalmának törvényes módon alárendelt, ki ennélfogva

a jogszolgáltatás' összes rendje fölött a íö felügyelést

gyakorolja.

A király' legfbb bírói hatalmából foly továbbá

a nagyobb és kissebb kanczelláriájából a perjog' sza-

bályaihoz képest kibocsátandó bírói parancsok' kia-

dása, 'V s a törvényszékekhez az ügyek' ellátása iránti

utasítások kibocsátása; valamint olly esetben, midó'n

törvény jelölte bíró hiányzanék , vagy az ügy külön-

böz tekintetben különböz bíróságok alá esnék, bíró-

nak kiküldése. Gondoskodik továbbá, a bíróságok' tör-

vényes tekintélyének minden , bármelly méltóságú s

állású megvetje elleni fenntartásáról s megsérti' fe-

nyítésérl, ^) valamint, nehogy valaki a törvény' elle-

nére az országon kivül vonassék törvény elébe. ") A
törvénytelen magzatokat törvényesítheti, s a fö gyám-

jogot gyakorolja. *)

Különösen pedig a büntet törvényhatóságra vo-

natkozólag: a törvény' rendjének meg nem tartásával

intézett pereket megsemmisít; ártatlanságukat bebizo-

nyítni kívánóknak a per' viszont fölvételét elrendeh,

vádlottak' hírnevét becsületbe visszahelyezi, halálos Íté-

letek' végrehajtását felfüggeszti; különös esetekben scd-

viis conductus-t Sid ;
^) menekv helyeket íasyhim) rendel.

*) Ezen bírói parancsok' fajairól, kellékeirl s érvényérl

lásd a magyar perjogot tárgyazó munkákat.

6) 1635: 39; 1649: 94; 1723:57.
") Jelesen, nehogy ügyek, az ország' rendes birósdgai' mel-

lzésével a római curiához vitessenek fólebb , 1471 : 19; 1486:

45 ; 1574 : 26.

s) Hk. I, 108. 115. 125.

») 1486 : 47 ; 1492 : 83 ; 1528 : 3 ; 1723 : 113, hol monda-

tik, hogy salviis conductus csak az esetrl a vármegyéktl nyert
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vagry azokat korlátolja, eltörli: '") a bírák által mondott

Ítéleteket szelídíti, és a kegyelmezés' jogát gyakorolja, "j

— mire nézve az 1848: 3, 35. §. azon korlátolást álla-

pítja, hogy a felelssége' folytán elmarasztalt minisz-

terre nézve a királyi kegyelmezési jog csak átalános

közbocsánat' (amnestia) esetén gyakorolható. '^) Végre

hosszas gyakorlat' erejénél fogva a király a szükséghez

képest a rögtönbiróság' (ins statárium) hirdetésének jo-

gát gyakorolja. ")

39. §.

Fó felügyelés' felségjoga.*)

A király' végrehajtó hatalmából kifolyólag gyako-

rolja a föfelügyel és' jogát, a végrehajtó hatalom'

mszervei által, azon korlátok között, mellyeket átalában

a végrehajtó hatalom' gyakorlására tznek ki alkot-

mány és törvények.

elégséges tudósítás folytán adassék ki a m. kir. udv. kanczellá-

riából.

10) Sz. István U, 51 ; Sz. László II, 1. 2 ; UI : 17 ;
Kálmán

I, 84; 1723: 113; 1764: 27; 1748 május 7. 1750 aug. 31. 1765

május 2. 1774 aug. 16. rendelet.

»') 1405:5; 1454:4; 1655: 38,5. §. 1681 : 59 ; 1715:

48, 3. §. mellyek szerint a kegyelmezés' joga a királynak kizáró-

lagos felségjoga, miután a pallosjoggal birt földesurak' kegyel-

mezési joga már régebben eltöröltetek, 1655 : 38 ; 1659 : 15. 18.

1687 : 48.

12) Régibb korlátolások, mint 1492: 82; 1563: 63; 1655:

26 már el voltak avulva.

13) Cziráky 439 §.

*) Cziráky, 442—472. 485—504 §. V ir o zsil, spec.

n, 62—69 1.
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Ezen felségjog' köre és terjedelme az általa érdek-

lett tárgyak' roppant sok- és különbfélesége miatt és

szilárd határvonalokat rendszeresen kijelöl törvények'

hiányában legnehezebben kimutatható : minélfogva an-

nak itt következ eladása is csak tökéletlen kísérlet-

nek tekintend. Es pedig:

1). Egyházi ügyekben : a vallási béke' háborodá-

sánál, ennek elszüntetésére módot és eszközt keres '),

a honfiakat a törvényes vallás-szabadság' gyakorlatá-

ban védi s oltalmazza, az egyházi törvényhatóságot

törvényes korlátai közé szorítja; a holt kezekre nézve

hozott szerzéstiltó törvények', jelesen 1498: 55, s 1715:

71 épségben tartására felügyel. Különösen pedig az

evangelika egyházat illetleg:

A magyarországi s erdélyi protestánsokat törvény

biztosította szabadságaikban megtartja , s ket minden

visszaélés s elnyomás ellen megrzi ; a zsinataikon al-

kotott egyházi törvények s szabályok csupán a király'

jóváhagyása s megersítése után válnak érvényesekké;

és zsinataik' tekintefében, valamint egyházi kormányuk'

8 az egyházi fegyelem' szervezete körül a törvény által

(1791: 26) biztosított befolyást gyakorolja; iskolai s

oktatási ügyeik fölött a f fel ügyelést törvényes f hi-

vatalai által gyakorolja , az országgylés' elterjesztése

folytán felsége által megállapítandó tanulmányi rend-

szer ezeknek is tanitó intézeteire , kivévén a vallás'

tárgyait, kiterjedendvén ; nemkülönben mindazon ala-

pítványokra nézve , mellyek a protestánsok' egyházai,

') 1548 : 13 erre nézve különös tanúságul szolgál ; v. ö. a

bécsi és linczi békekötést, s a7. 1791 : 26 törvényczikk' beveze-

tését.
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lelkészei, iskolái, tanítói, kór- és árvaházai számára té-

tetnek, a íö felügyelés királyi joghoz tartozván.

Hasonlóképen a görög nem egyesült egyházat ille-

tleg ."a görög nem egyesült ó-hitüeket az 1791 : 27 biz-

tosította szabadságaikban megtartja, s azokat minden

visszaélés s elnyomás ellen megrzi ; mind a congressus\

mind a zsinat' megtartására engedelmet ad, s azokra

kirendelend királyi biztos által felügyel ; a törvényes

módon megválasztott érsekeiket s püspökeiket meger-

síti, s hivatalukba királyi biztos által beigtattatja; vala-

mint az ket illet mindennem kegyes alapítványok^^

a ffelügyélést gyakorolja.

2). Politikai ügyekben : A király' ffeltigyelési

joga' következtében mindennemíí közigazgatási hatósá-

gok' és hivatalok' jegyzökönyvei felsbb megvizsgálás

alá vétetnek; tudósítások kivántatnak mindazokról, mi-

ket az ország' sikeres köz kormányzatának eszközölhe-

tése végett tudni szükséges , — különösen mindennem

köz jövedelmekrl, a reménylhet termést és ennek ál-

lását, a behozott s kivitt termények s árúczikkek' meny-

nyiségét kimutató évi táblázatok; kimutatások a fog-

lyok' számáról, bntetteik' fajának kitételével, a börtö

nök' állapotáról; pénztár vizsgálatok rendeltetnek ;
egyes

esetekben is a királyi felség a tényállás és dolog-miben-

léte fell külön tudósítás' fölterjesztését kivánhatja, vagy

bvebb vizsofálat' eszközlése vég-ett biztost küldhet ki. ")

Kiterjed továbbá ezen felségjog az ország' és kap-

csolt részei' körében létez köz és magán intézetekre,

minden testületre és társulatra , mellyeknek szabály-

pontjait megvizsgálja , nehogy törvényellenest foglalja-

2) 1805:5.
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nak magokban ; ide tartoznak különösen az iparosok'

testületei s társulatai is , mellyeknek szabályzatait ki-

váltságlevelek által megersítheti. ^) '

A király' ugyanezen f felügyelési jogától függnek

mindazok, mik az országban a köz és magán-bátorlét'

fenntartására, a mveldés' és köz jólét' elmozdítására

tartoznak. Különösen a közrendészet, mellyre vonat-

kozólag ezen felségjog' állandó gyakorlatát a király ne-

vében s a királyi fkormányszékek által kiadott nagy

számú politikai rendeletek tanúsítják. Kiterjed ezen

gondoskodás a közcsend' és bátorlét' fenntartására

irányzott minden intézkedésekre, mi részben az 1848:

3, 22. §. a minisztereket felelsekké teszi; a személy-

es vagyonbátorság' gonosz szándék, rósz akarat,

gondatlanság, hanyagság, véletlen esetek , elemi csapá-

sok okozta veszélyeztetésének lehet elhárítására , a

köz erkölcsi állapot' megóvására , színházak , nyilvános

táncz- és egyéb vigalmak , nyomdák, kölcsön-könyvtárak

s több effélék' tekintetében gyakorolt felvigyázat által;

a földmvelés' , ipar' , kereskedelem s közlekedési ügy'

elmozdítására, — hol különösen kiemelend a posta-

ügy, mellyre vonatkozólag maga az országgylés nem

egyszer nyilatkozott, miszerint a posták' rendezése iránt

a mint a közjó' szüksége kívánja, felsége intézkedni

méltóztassék. *) Nemkülönben kiterjed ezen királyi f
felügyelés' joga a közoktatás' és nevelés' összes rendjére,

állapotára s intézeteire, ^) — hol megjegyezend , hogy

^) 1715: 79; 1723: 74.

^) 1715:22; 1723: 114; 1741: 31.

^) 1715: 74; 1723: 70: „Minden kegyes alapítványok

fölötti felügyelést^ s számadások' kívánásával annak megvizsgá-

lását, valljon az alapítványnak eU^ tétetik-e. <) ielsége apo-^toli

Récsi I Magyar kii/jog 1(3
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a katliolikuy iskolák' ügyeit n király fo kegy nri jogánál

fogva teljes Jiataloiiunal kormányozza; miiulennirm

köz alapítványokra és köz pénznlapokra. *')

A föíVlügyelési felségjog' gyakorlására nézve még

átalában megjegyzend: liogy a nagy terjedelm s dús

tartalmú liatálykörébe es('{ tárgyak tekintetében az or-

szág' közállapotáról s érdekei' megóvása- és elmozdítá-

sáról buzgón gondoskodó törvényhozás minden idó'ben

számos törvény' hozatala által intézkedett; miszerint az

ezek által érdeklett tárgyak tekintetében a király eme

felségjog' gyakorlatában ezeknek határozataihoz tartja

magát ; más, törvények által részletesebbennem szabályo-

zott tárgyak körül a kormányhatalomnak tágabb, s szaba-

dabb, de nem korlátlan s önkényes mködési tér nyilik,

— tekintettel kellvén lennie illyszeru intézkedéseiben is

tisztéhez és legfbb hatalmához képest, az 1715: 74 türvény-

czikknél fogva, magának kegyelmesen fenntartotta." 1791 : 15.

67. 1827: 8.

*^) A katholika egyházat illet alapítványok körüli királyi

f kegyúri jogról már volt szó (35. §.) ; nemkülönben fennebb

az evangélikusokat és görög nem egyesült ó-hitüeket illet alapít-

ványok körüli ffelügyelési jogról. Itt még az megjegyzend,

hogy e felügyelés' f czélja : hogy az alapítványok az alapítók'

szándéklatához képest kezeltessenek (1723: 70; 1791 : 23), s

valósággal kitzött czéljaíkra fordíttassanak ; azokból semmi el

ne idegeníttessék (1498: 55), el ne zálogíttassék vagy más tör-

vénytelen terhekkel ne terheltessék (1729: 21j. Szokásba jött,

nevezetesebb alapítványoknak beczíkkelyezéze is, minek a múlt

és jelen század több példáját mutatja, 1723: 70; 1729: 14;

1741 : 43. 44; 1751 : 21 ; 1765; 13; a Ludovicuum nev katonai

akadémiára tett alapítványokról 1. 1808; 7; 1812; 12; a nem-

zeti múzeumról 1808 : 3, a magyar tudós társaságról 1827 : 11.

12; 1830: 4 stb.
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átalában R fennálló törvényekre, az alkotmány' rendsze-

rére s elveire, az ország' törvényhatóságainak alkotmány-

szer önkormányzati jogaira, a honpolgárok' jogaira (mi

tekintetben 1848 eltt különösen nagy nyomatékkal bir-

nak a nemesség, sarkalatos eljogai), s a nemzet' szelle-

mére, mellytl, valamint alkotmánya' rendszerétl, sem-

mi sem idegenebb , mint a kormánynak ama gyámko-
dása, nielly a népeket mintegy kiskorúaknak tekinti, s

annyira gondoskodása alá veszi, miszerint egyének, tár-

saságok, testületek, közönségek s az összes nép ell el-

zárni ügyekszik minden tért szabadabb önálló mkö-
désre.

40. §.

Hivatal- s lisztsé;^oszlügalás' felségjoga.*)

A király az országban minden egyházi
,
polgári

s katonai hivatal', tisztség' s méltóság' kútfeje; azokat

vagy közvetlenül, vagy közvetve f hivatalai s kormány-

székei, illetleg az 1848-diki törvények szerint f tiszt-

jei (miniszterei) által osztogatván , vagy legalább vég-

s alapjában minden köz hivatal a király' tekintélyétl ')

függvén, — melly elv alól , nem tekintve néhány fis-

páni hely' örökl természetét, átalánosabb természet

valóságos kivételt csak az 1848-diki törvények, jelesen

*) r'/ii-ílkv, 505-516 §. Vii-ozsil, spce. 11,74—
78 1.

') 1439: 15. 26; 1526: 2; 1741: 15. A királyi tekintély

a nádori s koronaori méltóságok', valamint a megyei tisztségek'

választás utjáni betöltésénél abban felíismérhetö , hogy a kijelö-

lést ezekre a király, vagy a király nevezte föispány teszi.

16*
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1848: 23— 27, tettek a városi és szabad kerületi tiszt-

viselkre nézve. Ejog gyakorlatában azonban a király a

törvények által következképen van korlátolva:

1). A nádor' , koronarök' s megyei tisztviselk'

választásáról szóló törvények által. ^)

2). Egyes hivatalok' betöltésénél a személyek'

kiszemelését különös törvény-határozatok korlátolták

volt, mellyeket azonban az 1844: 5 eltörölt.

3). Mindennem hivatal , tisztség s méltóság csak

érdemes honfiaknak, nem pedig idegeneknek , és pedig

a törvényesen bevett vallások' minden különbsége nél-

kül adhatók. ^)

Egyébiránt a király a hivatalok körül azoknak

osztogatásán kivül még egyéb jogokat is gyakorol.

Ugyanis a tisztviselktl az 1791: 18 szerint a t'szti

kötelességek' teljesítése s a törvények' megtartása iránt

eskütételt kivan , tiszti utasításokat ad ki , hivatalokat

felállíthat, eltörölhet, s meghatározza egymás iránti vi-

szonyaikat; csakhogy a törvény által szervezett hivata-

lokat önkényesen el nem törölheti, törvényes szerveze-

töket s hatáskörüket meg nem változtathatja, az ország'

törvényhatóságait a f hivatalok' hatalmának terjesztése

által meg nem szoríthatja. ^)

^) Lásd ezeket felsorolva az illet helyeken.

^) Lásd ezeket a IV. fejezetben illet helyeken.

^) 1439 : 15 ; 1523 : 17 ; 1526 : 2 ; 1606 : 9 ; 1608 : 10 kor.

eltt; 1635: 31; 1659: 38. 97; 1681: 70; 1741: IL 15;

1791: 17.

^) Az eskütételrl az 1791 : 18, 1. §. rendeli, hogy a meny-

nyiben a magyarországi hivataloknál az eskü' szavaiba az ország'

törvényei megtartásának kötelessége be nem volna igtatva , az

beigtattassék, s azontúl azok' tagjai a törvények' megtartására
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A hivatalokra való kinevezé.s jogának megfelel

tiz azoktól való elmozdítás' joga. Régibb törvény sze-

rint senki egyszer feladásra hivatalától meg nem foszt-

ható, "^j Hanem az 1848: 20 a törvény' utján kivüli

elmózdíthatatlanságot a kormán}i kinevezéstó'l függó'

tisztviselk' tekintetében: egyedül az igazság' szolgálta-

tásával megbízott bírói hivatalokra szorítja.

41. §.

Katonai liaíah)m' íelséaj();a (hadak" vagy fegyver' joga.)

A király' f hatalmában gyökerezik azon jog és

kötelesség, hogy gondoskodjék azon anyagi (fegyveres)

er' elállításáról , melly megkívántatik hatalma' s ön-

álló fejedelmi függetlensége' fenntartására, az ország',

alkotmány' s kormány' fennállásának , a honpolgárok-

nak és jogaik- s vagyonuknak minden megtámadás és

jogtalanság elleni megoltalmazására , az ország' becsü-

letének, jogai- és érdekeinek külállamokkal szemben

megrzésére , ha kell , fegyveres ervel. Törvények és

történelmi okmányok bségesen bizonyítják , hogy az

is hittel kötelezzék magokat : fennmaradván a honfiak számára,

ha valaki letett hite ellen cselekszenek, magán az országgylésen,

egyéb sérelmek között, az ellene való panasz-emelés' útja.

^) 1798 : 18, 2. §. „Igazság- s méltányosságon alapulónak,

söt a királyi szolgálat' érdekében fekvnek találja O felsége,

hogy senki egyszer feladásra hivatalától meg ne fosztassék, ne-

hogy e sors ártatlanokat érjen ; ennélfogva senki viselt hivatalá-

ból el ne bocsáttassék elbb, mintsem a vádpontok az így fel-

adott tisztviselvel . . . közöltetnének , s neki a maga kitisztítá-

sára teljes alkalom nyújtatnék. Egyébben a tisztségektli el-

mozdítás iránt hozott törvények' rendelései í'ennhagyaLváu.''
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ország' védelme a királynak tartozott magasztos fela-

datához , melly czéhiak megfelel fegyverhatalommal

bírt minden idben. ')

Magyarországnak 1848-ig fennállott honvédelmi

rendszere szerint, a mint az 1715: 8 óta átalakult

vala, ') hadereje kétféle volt: rendes és rendkivüli. A
rendest az állandó katonaság képezi, mellyhez a határ-

rz katonaság is tartozik; a rendkiviili hader 1848-ig

a nemesi fölkelés volt, — melly azonban , eltöröltetvén

az 1848-diki törvénvek által a nemesség-nek azon men-

tességei s földesri jövedelmei, mellyeknek megfelel

teherként az ország' védelmére való fegyverrekelés' kö-

telezettségével tartozott, s kimondatván minden közteher'

közös viselésének elve , s tekintettel egyszersmind az

1848: 22 által elrendelt nemzeti rsereg' felállítására,

gyakorlatinak többé alig mondható.

A király minden hadak' f parancsnoka az ország-

') II. Endre' arany bullája 7; 1231 : 15. Kovachicli,

Vest. Comít. 110 1.

-) Az ország' régi honvédelmi rendszerérl átalában s an-

nak változásairól lásd a többi között

:

Kollár, históriáé iurisque publ. Regni Hung. amoenita-

tes, mind a két részben.

Pálma, Kotitia rer. hung. I, 169 s köv. 1.

K e r e s z t u r y , de veteri iustituto rei milit, hung. ac spc-

ciatim de insurrect. Nobilium. Bécs 1790. II. rész.

Bárdosy, animadvers. hist. érit. dipl. in opus de insur-

rect. nob. Buda 1792.

Piringer, Ungarn's Banderien, und dessen gesetzmás-

sige Kriegsvorfassung. Bécs 1810— 1816. II. köt.

B a r t a 1 , comm. számos ide tartozó helyen ; különösen

I, 138. 144. 354—369. 1. II, 151 s köv. 1. III, 44 s köv. 134 s

köv. 208 s köv.

C z i r á k y , 520. 521. 529—553 §.
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ban; s katonát tcirtaní, ersségeket emelni az országban

még a vármegyéknek sem volt szabad a király' tndta s

engedelme nélkül; miszerint ámbár a hon' védelmére

mindig készen kellett lenniök, de a királyi felség' külö-

nös egyezése s akaratja nélkül hadakat szedniök semmi

szín nlatt sem volt megengedve. ^)

Az állandó katonaság, átalános , rendes és íö hon-

védelmi intézményül, nzon alakjában, mellyet azóta

megtarta, az 1715: 8 által fogadtatott el : elismertetvén,

hogy „csupán a nemesi fölkel' sereg által, ahadüg^niek

Európában megváltozott ujabb rendszeréhez képest, az

ország kellen nem védhet, annálfogva nagyobb

erejíí s rendes katonaság, bennszülöttekbl s külorszá-

giakból álló, minden eshetó'ségek végett tartandó." A
nemzeti hader' eme f alkotó részét a király f hatal-

mánál fogva, igazgatja s felle rendelkezik , a szükség-

hez képest azt az ország' határain kivül is alkalmazva,

— mit az 1848 : 3, 22. §. is ehsmer , mondván: hogy e

részben a király a folyvást kir. személye körül leend

felels magyar miniszter ellenjegyzése mellett határoz.

Különösen pedig : a király a magyar ezredek' létszá-

mának fenntartására katonát a törvény szabta módon fo-

gad; ^) zsolddal, fegyverrel s egyéb szükségesekkel el-

') 1498: 18, 1. §; 1514: 57.

^) 1791 : 66 ; 1807 : 1, 7— 11 §. E törvény által, hogy a

fogadott katonáknak nagyolfb foglaló adathassék , s a hadfoga-

dási pénztár' jobb javadalmazására, évenként átahíban 200,000

forintnyi összeg ajánltatott, ugyanazon ovatolások mellett, mely-

lyek az adónál megtartatnak, s azon világos kiköíé.sscl , nehogy

cbböl valaha azt a következtetést lehessen húzni
,
mintha az or-

szág a létszám' kiegészítésének terhét magára váür.lta volna. Ö

hogy czéljának a hadfogadás annál teljesebben megfeleljen ,
ha-
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látja, ') esküvel lekötelezi, ''j katona tiszteket közvetle-

nül vagy parancsnokai által kinevez ;
') várakat s erös-

tároztatott, hogy a magyar ezredekhez olly tisztek és altisztek

rendeltessenek, kik az azokban fképen divatozó anyanyelve-

ket beszélik ; s O felsége megkéretett, hogy az 1792 : 9-hez ké-

pest a magyar és határöri ezredekben tisztekiil, következleg tá-

bornokok- és törzstisztekül is honfiak alkalmaztassanak, s a kato-

nai érdemek illen jutalmaztassanak ; hogy a katonák' honn ma-

radt javaira kellen gond viseltessék, s a kiszolgált katonák

alkaljjpas kedvezményekben, mellyeket az 1807 : 1 , 11 §. felso-

rol, részesíttessenek. Az ujonczállítás ideje alatt a hadfogadás

megszüntetend, s csak azontúl folyamatba teend, 1830: 1;

1840: 2.

Hadfogadás' utján idegenek is beléphetnek a magyar ez-

redekbe ; egészen egyéb , mit olly számos, kivált XVII. század-

beli honi törvények rendelnek , hogy a király az országgylés'

megegyezése nélkül az országba idegen katonát ne hozzon, 1608 :

2. kor. eltt ; 1618 : 2, 1. § ; 1622 : 2, 19 § ; 1638 : 1, 14 § ; 1655 :

19 ; 1659 : 1, 14 § ; 1659 : 25 ; 1681 : 8 ;
st inkább az idegen

katonaság az országból és kapcsolt részeibl mielbb kivitessék

,

1608 : 2 kor. eltt ; 1609 : 27 ; 1635 : 34 ; 1647 : 54, vagy mint

más törvényczikkelyek szólnak , mihelyt a veszedelem megsz-

nik, az országból kivitessék, 1625: 24; 1635: 59; 1638: 46;

1647 : 65 ; 1662 : 2 ; 1681 : 8 ; hasonlóképen az idegen katona-

ságra vonatkozó intézkedések még, 1602 : 24 ; 1649 : 36 ; 1659 :

99 ; 1662 : 3 ; 1681 : 9, 12. 72 ; 1715 : 113, 2. §.

^) 1625 : 24 ; 1662 : 2 ; 1681 : 8 ; 1741 : 42 ; 1808 : 3.

") 1609: 14; 1613: 14; 1638:45.

') 1741 : 63 ; 1792 : 9 ; 1807 ; 1 ; 1840: 2, 12. §. Jelesen

az 1792: 9 által, született magyaroknak a magyarországi és ha-

tárr-ezredekhez felsbb és törzstisztekül kinevezése s ezredtu-

lajdonosokúi rendelése , valamint a katonai iQuságnak katonai

akadémiákon való kimvelése iránt, O felsége kijelenté, hogy :

ámbár viszont a német ezredekben magyar f és törzstisztek al-

kalmaztatásban vannak, mindazonáltal a mind magyar mind né-

met ezredeknél alkalmazásban lev magyar tisztek' száma iránt
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ségeket építtet, rségeket alkalmas helyeken rendez s a

szükségesekkel ellát; ®) az élelmezésrl, saz összes hadi

fegyverzetrl s szertárról gondoskodik; **) a szállásaló

katonaság' állomásait elrendezi, a katonai fegyelem'

szilárd fenntartásáról gondoskodik , érdemeseket meg-

jutalmaz, '") a kik hségöket megszegik , bünteti ; a ka-

tonai kicsapongásokat fékezi s fenyíti; ") a sérültek-

rl s elaggottakról lehetleg gondoskodik, '") — egy

szóval a katonai s hadügyek' igazgatásáról egész kiter-

jedésében f hatalmánál fogva intézkedik.

bvebb tudósitást fogván kívánni, gondoskodandik arról , hogy

igazságos arány tartatván meg, minden panasz' oka elháritassék
;

annálfogva született magyarok azon reménytl kecsegtetve, hogy

magasabb tisztségekre is érdemeikhez képest feljuthatnak, a ka-

tonai pályát válasszák; st arra is kegyelmesen lesz gondja, hogy

a magyar tisztek' fiainak is a katonai akadémiákon a katonai

szolgálatra való kiképzdésre alkalom a mennyire lehet nyujtas-

sék ; az 1807 : 1, 9 §. sürgeti , hogy a magyar ezredekhez olly

tisztek s altisztek alkalmaztassanak , kik az azokban divatozó

anyanyelveket beszélik ; az 1830: 7 , 12. §. ahhozképest ismé-

telve sürgeti , hogy a magyarországi és határri ezredekhez

törzstisztekül s tábornokokúi is született magyarok rendeltessenek,

s a különös érdemek illen jutalmaztassanak, — mi az 1840 : 2

12. §-ban ugyanazon módon ismételtetett. Nemzeti katonai aka-

démiának az országban felállítása az 1 808 : 7 által elrendeltetett

Ludovicea nevezete alatt, s arra vonatkozó szabálypontok

alkottattak, és tett ajánlatok és alapítványok beczikkelyeztettek

(1. még 1812:2; 1827 : 18 ; 1836 : 39. 40 ; 1840 : 43) ; az 1827 :

17 által annak Pesten haladéktalanul felállítása sürgettetett.

^) A XVI. és XVII.-beli törvényekben ennek számos nyo-

mai láthatók ; lásd még 1765 : 33.

") 1741 : 63, 1 §. 26 §. 1807 : 1 ; 1808 : 2.

>") 1807 : 1, 10 §. 1830 : 7 , 12 § ; 1840 : 2, 12 §.

") 1715:43; 1723:21; 1741: 63,31 §.

"^) 1807 : 1, 11 §.
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Minthogy azonban katonaiijonczok' állítása, vala-

mint az a vc'o-cJt megkívántató költségek, s átalában a

katonai ügy tekintetében az országtól kivántató minden

ujabb szolgáltatások azon segeflelmekhcz (s?fbs/-

diunt) tartoznak, mcllyéknek ügye az 1715: 8 és 1701:

17 szerint országgyülésileg tárgyalandó : azért, miután

az ország' a magyar ezredek' rendes kiegészítésének

terhét magára nem vállalta , az állítandó katona ujon-

ezok' mennyiségének, kiállításuk' módjának meghatá-

rozása, valamint katonabeli önkénles ajánlatok' tétele

az országgylés' jogához tartozik ; a mint az a fennebb

idézett törvényrzikkeken kivül az 1741: 63; 1792: G;

1802: 1; 1807: 1; 1830: 7; 1840: 2 törvényezikkböl

az ott kitett ovatékokkal együtt bvebben átlátható.

Azonkivül számos törvény tesz óvást: hogy az ál-

landó katonaság által a honfiaknak kár, vagy jogaik'

rövidsége ne okoztassék; jelesen hogy az adózók sem

szerfölötti fuvarok, sem pénzszedés y^'-gy termesztmé-

nyek' szolgáltatása által a törvényos módon fölül ne ter-

heltessenek; mi czélra már 1747. 1751-ben lígy Y^avo.-

zett7'egulamenhfmmilifareh.ozntotthe. Az 1836: 11,6. §.

által, hogy az adózó népnek a katonatartás' addigi mód-

jából származott terheltetése megszüntessék , országos

küldöttség neveztetett ki , melly mind a szállástartó,

mind az átkel katonaság' élelmezése- s beszállításának

legjobb s legigazságosabb módja , úgy szinte minden e

kei tvel elválhatatlan kapesolatban lev tárgy ii-ánt ki-

merít véleményt készítsen; hasonlóképen az 1840: 3

által, a katonai élelmezésbl és pzállásolásból származó

terhek' megszüntetése végett a királyi kincstárral esz-

közlend egyezkedésre, az 1836: 11 folytán, országos

bizottság neveztetett, — melly az e végre felsége ál-
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tal egyedül a szükséges adatok' elomutatása végett ki-

nevezend kincstári és katonai személyekkel érteke-

zésbe bocsátkozván , egyszersmind a katonai lakta-

nyákra nézve, a már fennálló hasonló épületek' tekin-

tetbe vételével , azoknak mekkorasága , minsége s az

országban ellielyeztetése iránt tervet készítsen. E bi-

zottság jelentését az 1844-dikiországgyülésr.í beadván,

az ügy itten tárgyaltatott, s az 1844. nov. 10-röl kelt

kegy. kir. vfilasz által '^) a következend országgylésen

részletes terv' elterjesztése igértetett, mi az 184"8-diki

országgylésen a királyi eladások' második pontjához

csatolva meg is történt; a nélkül azonban, hogy a tárgy

akkoron végleg elintéztethetett volna.

Az ország' rendes haderejéhez a fképen a törökök

elleni védelem' ellen, sajátszer rendszer szerint szerve-

zeit katonai határr.-^ég is tartozik, '^) mellynek szer-

kezete királyi rendeletek által állapíttatott meg, s melly-

nek népessége ezek által nemcsak katonai, hanem pol-

gári igazgatási és jogügyekben is katonai törvényható-

ság alá rendeltetett. '0

^^) 1844 országgy. Írom. 563 sz. V, 93 1.

'^) A katonai végvidékek' intézete e honban régi idktl

fogva ösméretes ; helyreállítására s fenntartására és egyes viszo-

nyaira irányzott több törvény, kivált a XVI. s XVIL században, al-

kottatott ; mostani szerkezetének alapja IIL Károly és Mária Teré-

zia által vettetett meg, ki alatt tökéletesebb s ujabb elrendezését

is nyerte.

'^) Az ország' ebbl támadt súlyos sérelmének orvoslása

országgylésen többször sürgettetett. Jelesen az 1807-díki or-

szággylésen a sérelmi fölterjesztés 29. pontjában így írtak a

rendek : „Maga az ország' alkotmánya kívánja , hogy a katonai

kar a végvidékeken semrní területi törvényhatóságot ne gyako-

roljon. Azonban úgy történik , hogy a végvidéki katonai pa-

rancsnokságok nemcsak magokhoz vonták a területi törvény-
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Az ország' renrlkivuli li;ulercjct 1848-ig a nemesi

fölkelés képezte : inellynek rendszere azonban, a nemesi

hatóságot politikai, gazdasági s bírósági ügyekben, hanem mind-

ezekben nem a törvényes magyarországi , hanem az ausztriai

rendszert hozták be ; s a kir. helytartótanács' 1802 nov. 3-ról bo-

csátott intézvényéböl tudva van , hogy a végvidékeken a rablá-

sok' fékezése végett bizonyos büntet törvények hirdettettek ki,

mellyek az országrendei' részvéte s tanácsa nélkül hozattak, s

annálfogva, mind azért, hogy a végvidékeknek, mint Magyaror-

szág' koronája' részeinek tekintetében külön törvényhozásnak

helye nem lehet, mind mivel azokra a végvidékeken tartózkodó

nem katonai személyek is, a nemeseket sem véve ki, köteleztet-

nek, az ország' jogai' s szabadságai' csorbítására vannak. Mivel

pedig a végvidékek nem valamclly küls tartomány' fíildéböl,

hanem az ország' határain bell fekv s a -sz. koi'ona' hatóságá-

hoz kétségbevonhatatlanul tartozó nemesi jószágokból alakíttat-

tak, mellyek azonkívül, hogy nemcsak Magyarországnak, hanem

a német tartományoknak is oltalmára a végvidéki rendszer alá

hozattak, a sz. koronától soha törvényesen el nem szakaszthatók :

maga s méltányosság kívánja, hogy mellzve a mi tisztán a ka-

tonai körbe esik , a végvidékek politikai , közgazdászati s tör-

vénykezési tekintetben az ország' törvényei és alkotmánya szerint

kormányoztassanak, stb." Abban is nagy sérelmet talált az ország-

gylés (ugyanott 25 pont), hogy némelly vármegyék' törvény bizto-

sította területébl részek a végvidékekhez csatoltattak, a polgári

törvényhatóság' kizárásával, s az által tényleg az ország' törvényes

rendszerétl az országgylés' tudta s beleegyezése nélkül elsza-

kasztattak.

Az 182V7-diki országgylés imígy panaszkodott : ,,Az or-

szág' épségének köréhez tartozik a végvidékek' ügye is ; részint

azért, mivel a szomszédos vármegyék' határai az 1791 : 14 elle-

nére a KK. és RR. befolyása nélkül elszakasztva, a katonai vég-

vidékekhez csatoltattak ; részint azért , mivel ezen , az ország'

védelmére határain bell fekv nemesi jószágokból alakított

végvidékek, a mindenben, politikai ügyekben úgy, mint törvény-

kezésiekben s közgazdászatiakban behozott ausztriai rendszer

által némileg az ország' sz. koronájától elszakasztatni látszuak.



— 253 —

adómentesség' eltörlése s a közteherviselés' elvének

felállítása után gyakorlatinak többé alig tekinthet. '")

Ámbár pedig a KK. és RR. ezen szerfölött szükséges intézmény'

katonai rendszerét sehogy sem akarják ellenzeni ; mivel azonban

a végvidékek az 1555: 1, 12. §. értelmében a nádor' hatalmának

az udvari hadi tanácstóli minden függés nélkül kellene hogy

alárendelve legyenek; ez érdemben könyörögnek O felségének,

hogy a nádori s illetleg báni hivatal hajdani hatályát, az 1608

kor. eltti 11. s az 1659-diki megersített hitlevél' 7. föltétele

szerint helyreállítni méltóztassék, a végvidékeknek egyebekbeni

közigazgatását pedig országgyülésileg kidolgozandó terv szerint

olly módon rendeztetni kegyelmesen engedje meg, hogy az or-

szág' alkotmányának s a nemzeti jellemnek szelleméhez alkal-

maztassék, s jövre az ország' törvényeivel vagy a szomszéd

vármegyék' politikai törvényhatóságávali összeütközésekre al-

kalom ne szolgáltassék, s a katonai végvidékekhez csatolt kike-

belezett részek' tekintetébeni aggodalmat is szüntesse el." stb.

1827 országgy. irom. 314 1. Ugyanezen sérelem' orvoslása sür-

gettetett az 1830. 183%. 18^%^. 184'V4-diki országgylésen (or-

szággy. irom. 1830, 1681. 183% I, 176 1. 18^^40 H; 217 1. 184%
II, 17 1.

"•) A nemesi fölkelés' rendszerérl a*) alatt idézett mun-

kákon kivül lásd még különösen az ezen tárgyban az 1827 : 15

által rendelt országos küldöttség' véleményét , s történelmi ada-

tokban gazdag munkálatát, s ennek bírálatát Orosz, Terra

incognita I, 159—201 1. Virozsil, spec. II, 44—48 h

A nemesi fölkelésre nézve, a honvédelemnek az állandó

katonaság' felállítása által megváltozott rendszeréhez képest, az

ujabb f törvény az 1715 : 8 volt ; az elrendelt egyes nemesi föl-

kelések' rendszerére s szervezetére, és az ezen alkalommal tett

országos ajánlatokra nézve pedig megolvasandók az 1741 : 63
;

1796: 2; 1805: 1. 2; 1808 : 2. 5.

Az ország' eme honvédelmi rendszerével voltak egybefüg-

gésben azon várerdítési dijak is , mellyekct az egyházi rend e

czím alatt zetett , s mellyek az egyházi rendtl I. Károly és I.

Mátyás alatt (1349: 19: 1471 : 24) szedettek, s utóbb eltöröhet-
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42. §.

A Király' felségjoga a korona' és Királyi Kiiicslet' jövedel-

mei s az adó Körül.*)

A király' felségjoga az ország' köz jöveclf^lmei kö-

]-ül lényegesen különböz alihozképest , a mint azok a

korona' vagy királyi kincslet' jövedelmeihez tartoznak,

vagy pedig adókból , avvagy az ország' részéruli sfgé-

Ivezésökbó'l (suhsidium) állanak.

I. A korona' és királyi kiucslet' jövedelmeit ille-

tleg :

1). A korona-jószágok' birtokára , igazgatására s

jövedelmeik' szedésére nézve a király teljes joggal bir;

lígy azonban, hogy ezen, egyenesen az ország' sz. koro-

nájához tartozó jószágoknak bármelly czimen az ország-

gylés' beleegyezése nélküli elidegenítése tiltatik, és az

elidegenítettek visszakövetelendök , büntetés is lévén

tek ; azután pedig a fpapok' zászlói elenyészvén, midn I. Lipót

a visszafoglalt egyházi javakat a tizeddel együtt visszaadta volna,

Kolonicli prímás az összes papság' nevében a tizedek' tizedét

felajánlotta, a honnan számlázottnak látszik ama tíz százalékos

segélyadomány, melly az ersségek' fenntartására volt fordítandó,

s melly 1701 april 9-rl kelt kir. leirat által elfogadtatott (C z i-

r á k y , 563 §.), s elbb ideíglen, és csupán öt-évenként kíván-

tatván, 1773 óta folytonossá vált vala. Ugyanazon czélra juttatta

a királyi kínesletnek a Kolonícsféle szerzdés (1715: 16) azon

elhunyt fpapok' hagyatékának egy részét , kik a kir. kamara'

kezébl kapják jószágaikat.

*) Czíráky, 362. 363. 565—619 §. Vírozsil, spec.

II, 78—86. 96—118 1.
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szabra azokra , kik e jószágokat bármelly czímeii ma-

gokhoz vonni merétízlenék. "' ^-a' . ,,i- -v;

2). A magszakaclás' vagy htlenség' czimén a sz.

koronára visszaszállt jószágokat a királyi íiscus addig

birja s jövedelmeit addig húzza, míglen azok érdemes

honfiaknak njolag adományoz'atnának; "J mi részben

az ország' törvényei azt kötik ki, hogy illy jószágok ne

árvereztessenek, s nem pénzért, hanem érdemekért ado-

mányoztassanak. ^)

3). A korona' jövedelmeihez tartozó nagyobb ki-

rály i haszonvételek' (ínra regalia) jövedelmeirl

a király köz czélokra' a köz szükségek' igényletéhez

képest rendelkezik; i'igy azonban, hogy ezeknek is,

mint a korona-jószágoknak elidegenítését vagy elzálo-

gítását országos törvényeink tiltják. "*) Illy királyi ha-

szonvételek :

a) A harminczad' nevezete alatt ösméretes,

be- és kivitt áruczikkektöl fizetend vám '^)
: mell}Te

•) 1439: 16; 1514: 1—3; 1G08 : 22 kor. eltt. Ezen

korona-jószágokat az 1514 : 3 felsorolja. A korona-jószágok'

elidegeníthetetlensége úgy látszik már Sz. István II , 6 által ki

volt mondva. Korona-jószág' kicserélésének példáját az 1791 : 7

tünteti fel , midn a vSchönborn grófi családnak adományozott

Munkács m-adalom' helyébe a tiszakerületi urodalom nyilvánít-

tatott korona-jószágnak.

-') Hk. I, 13 ; 1599 : 31 ; 1608 : 15 kor. elít
; 1630 : 31

;

Még szélesebbre terjed a kir. fiscus örködési joga a végrendelet

nélkül elhaltak' szerzett javaiban , Hk. I, 10/ 1715: 26. Ide

számítandó a megürült nagyobb egyházi javadalmak' idközbeni

jövedelmeinek szedése.

•"0 1608 : 15 kor. eltt ; 1630 : 31 ; 1659 : 75 ; 1741 :

19, 2. §.

*) 1439 : 16 ; 1514 : 1. 2 ; 1608 : 22 kor. eltt.

^) A harminczad' eredetét az 1405: 17-dik tíh'vényezik-
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vonatkozólag országos törvényeinkben szerfölött nagy

számú szabályozó liatározatok foglaltatnak : mivel a

nemzeti gazdászat' ügyével olly szoros kapcsolatban

álló s annak állapotára olly dönt befolyást gyakorló

vámügyre törvényhozásunk mindig kiváló figyelemmel

volt.

Különösen a harminczad-fizetési átalános kötele-

zettség alól, — mellzve a nemzetközti jogon alapuló

mentességeket — törvényeink több rendbeli kivétele-

ket állapítottak, mellyek mennyiben az 1848: 8-ban

kimondott közös teherviselési elvbe ütköznek, többé fenn

nem tarthatóknak ösmérendk; **) a harminczad csalá-

kelynél fogva többnyire Zsigmond királyra vitték vissza ; bár e

királyi vámnak az országban sokkal régibb nyomai föllelhetök,

így Sz. László II, 17. 18. Kálmán I, 33. 34; st a harminczad

nevezet is már elfordul a XIII. s XIV. századbeli királyok'

leveleiben, I. Károly' végzeményében (1342, 45 §.) , s I. Mátyás

I. Lajos' korában szedett harminczadra hivatkozik (W a g n e r

,

dipl. com. Sáros. 236 1.)

®) így a nemesek a Hk. I, 9-ben foglalt sarkalatos szabad-

ságuknál fogva nem fizettek harminczadot a jószágaikon termett,

és a máshonnan saját szükségök- s használatukra vásárolt áru-

czikkektöl, 1553: 18; 1557: 16; 1559: 44; 1630: 17;

1635 : 70 ; 1659 : 61. 62 ; 1662 : 40 ; 1723 : 14 ; 1807 : 19

(vonatkozólag egyszersmind a Magyarország s az ausztriai tar-

tományok közötti vámvonalon fizetett harminczadokra). Azon-

ban kereskedés végett szállított vagy nyereségi'e vásárlott áru-

czikkektl a harminczadot k is egyaránt fizetni tartoztak, 1559:

44 : 1574 : 37 ; 1599 : 34 ; 1638 : 49 stb. Hasonló kedvez-

ményt tulajdonítottak még 1649 : 13 (némelly szomszédos ausz-

triai városoknak) , 1545 : 28 ; 1595 : 46 ; 1741 : 63, 28 § ;

1805 : 1, 29 §. (a táborba eleséget szállítóknak) ; 1622 : 68 ; 1655 :

109 (sószállítóknak az országon kivül eladott nyolcz igás ökörre

nézve) ; végre átalában különbség nélkül az egy forinton alóli ér-

ték dolgokra nézve 1492 : 27 : 1498 ; 29 ;
1553 : 18.
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sokra büntetéseket szabtak, ') az ezen királyi jövedel-

met kezel tisztviselk' hség-es és buzgó bivatalkodását

biztosítni ügyekeztek, ^) a kihágókra alkalmas bünteté-

seket szabtak, ^) s a harmiczadi jövedelmeknek a ma-

gyar kir. kincstárba beszolgáltatását , s a harminczad-

ügy' igazgatását a magyar kir. kamara' igazg-atása alá

rendelték. '") Hasonlóképen a harminczad-hivatalok'

száma s helyei megállapíttattak , s rendeltetett : hogy

ezentúl illyenek ezen számon felül, kivált az ország' bel-

sejében ne állíttassanak fel . s a mellyek a törvényben

kijelölteken kivül fenn lennének , eltöröltessenek ; '0 a

harminczadosok' kihágásai' fékezésére e vám' szabályo-

zása többször országgyülésileg kirendelt biztosokra bi-

zatott; *') mi czélra az 1715: 91 által a vámszabályzat'

') A világos harininczadcsalás' rendes büntetése az áruczik-

kely' elkobzása volt (1609 : 17 ; 1613 : 19
; 1625 : 30) : a

harminczadcsalási esetekben a bíráskodás a magyar kir. kama-
rát illeti (1715 : 15; 1723: 13), azonban elkövetett harrain-

czadcsalás' utóbb fölfedezett nyomainál a íiscusnak a vádlottat

rendes bírósága eltt kell beperelni (1498 : 29 , 6 §. értelme

szerint).

«) 1405 : 15 ; 1559 : 44 ; 1596 : 50 ; 1649 : 29 stb.

^) 1498 : 35 ; 1567 : 37 ; 1635 : 70; 1681: 44; 1723:

9, 10. §. stb. Különösen tiltatott a Imrmínezadosoknak, a nemes-

séget a törvények' ellenére veszödtétniök, 1552 : 31 ; 1630: 28
;

1647: 83. Az is volt törvényeinkben rendelve, b.ogy ha a liar-

minczadok' jövedelmei bérbe adatnak , azokat idegenek- vagy

zsidóknak kibérleni ne legyen szabad, 1439 : 6 ; 1630 : 15 ; 1647 :

91, 8§. 1715: 15. ;

»") 16i2: 24; 1625: 33; 1630: 15; 1635: 30; 1647:

88 stb.

"j 1715 : 91 ; régibb törvények is számosan vannak a fö-

lösleges harminczadhivatalok' eltörlésérl.

'-) 1655: 100; 1659: 61.

Récsi; Magyar Uö/jog. ]_7
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kidolgozására aztán a királyi tábla a királyi kamara'

részérl kiküldendö biztosokkal együtt jelöltetett ki,

utóbb azonban az 1729: 2 által ugyanazon feladat ha-

sonló módon a magyar kir. helytartótanácsra bízatott.

Söt az 1791: 67 által a vámrendszer elveinek , egybe-

hangzásban a nemzeti gazdászat' állapotai' javítására

szolgálandó intézkedésekkel, kidolgozására országos bi-

zottság rendeltetett; mi az 1827: 8 által is ismételtetett,

a melly utóbbi törvényczikkely által kiküldött országos

bizottság' munkálata ennek egyéb munkálatai között

megolvasható.

Hogy ezen egész vámügynek az országos törvé-

nyek' értelmében a törvényes tiszti muszervek általi

igazgatása, azoknak kivitelére s foganatosítására, jelesen

e czélra szolgáló tiszti utasítások' kibocsátása által is, a

királyi felségjogokhoz tartozik : senki sem fogja két-

ségbe vonni. Megfoghatatlan azonban , miként lehetett

csaknem megszámlálhatatlan s egyrészint itten felsorolt

országos törvényeink' világos tanúsága mellett azt ál-

lítni, hogy a harminczadügy olly értelemben tartoznék

a kizáró fenntartott felségjogokhoz, miszerint a törvény-

hozásnak ezen ügy' szabályozásához- s abbeli intézke-

désekhezi hozzájárulása csak a király' jó akaratának

lenne tulajdonítandó.

b) A s ó a legrégibb idöktÖl a magyar királyi jo-

gokhoz tartozik, *^) s annak jövedelmei a magyar ko-

^^) Els eredete ugyan bizton ki nem mutatható , hanem

nyomai már a XII. század' els felébl való oklevelekben (11. Béla'

oklevele 1138-ból, Fejér, Cod. dipl. IL 3, 94 1.) föllelhetök,

s az arany bulla' 24. s 25. czikkelye é jog' gyakorlását már két-

ségtelenül bizonyítja. Melly jog azóta annyira megszilárdúla

(1405 : I, 20 ; 1405 : H, 8 ; 1464 : 9) , hogy ámbár II. L. László
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rónának tulajdoníttatnak ; ollymódon , liogy a királyon

kívül az ország-bán sóásás', sófözés', sóárulás' jog-ával

senki, még saját telkén sem birhat, a király különös ki-

váltságlevele nélkül, mint ezt az 1492: 30, 2. §. bizo-

nyítja ; sÖt a királynak jogában áll magán-személyek'

olly jószágait , hol só találtatik
, kicserélni, ^^) s idegen

só' behozatalát s eladását súlyos büntetés alatt eltilta-

ni, ^^) — csupán csak a kapcsolt részek' lakóinak lévén

megengedve a tengeri sóval való élés ;
'*') és Árva, Thu-

rócz, Liptó vármegyék' lakóinak különös kiváltság-

ként a lengyelországi só' használata. ^*)

Hanem valamint a só' jövedelme az ország' meg-

egyezése nélkül a maga eredeti valóságos czélján kivül,

melly t. i. az ország' sz. koronáját, a kir. felséget mint

magyar királyt és az országot illetik , más végre nem
is fordíttathatik, úgy annak áráról, valamint a vele való

sáfárkodásról határozást tenni mindenkor az ország-

gyléshez tartozott; s ujabb idben az 1791: 20 által

világosan elösmértetett, hogy a só' árának fölemelése

csak országgylési tárgyalás utján történhetik, és a só'

ára, hacsak széls sUrget szükség' körülményei egye-

bet nem parancsolnának, országgylésen kivül föl nem

alatt ásványok' müvelése a lionfiaknak átalában bizonyos föltéte-

lek alatt megengedtetett volna , mindazonáltal e szabadság alól

a sóbányák világosan kivétettek, s a sójövedelem egyedül a ko-

ronának tartatott fenn, mint azt 1492 : 30; 1514 : 1. 2. és 3, 7. §.

teljesen bizonyítja. (Sójövedelmek' elfordult adományozásairól

1. B a r t a 1 , comm. I. 374 1.).

**) 1486 : 49 ; mások' jószágain is állíttathat sóraktárakat,

154S:29.

1^) 1464: 9; 1715: 122.

'«) 1548 : 29, 3. § ; 1635 : 43, 1. § ; 1715 : 122.

'^) 1548 5 29, 3. §. 1550 : 68 ; 1715 : 13.

17*
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emeltethetik. '*^) Mivel azonban azután is többször a

'^) A régibb idkre nézve ez vitályos kérdés. Hanem az

országgylés' ebbeli jogát törvényes adatok' szerével kideríti

azon felírás a só iránt, melly az 1807 országgy, írom. 381—390

1. olvasható. Itt a következkre történik hivatkozás :

A sóval való bánás' módja iránt Zsigm. II , 20 szerint az

ország' fpapjai, zászlósai' és nagyjai' tanácsa- és végzésébl ren-

deltetett, hogy az idegen só' behozatala senkinek se legyen sza-

bad ; hasonlóképen az 1548 : 29 által a király az országgal együtt

engedte meg Árva, Thúrócz és Liptó vármegyéknek a lengyel

só' használatát, melly jótétemény az 1550 : 68 által átalában az

ország' fels részeire kiterjesztetett, ha a királyi sóházakban fo-

gyatkozás lenne sóban. Az 1548: 29 által az ország a királyi

savak' kamai'ája' javítására ügyeletet s az ott kifejezett rendelé-

sek' áthágásaira büntetést rendelt. Az 1635 : 43 által a horvát-

és tótországbelieknek megengedtetik a tengeri só' bevitele, teljes-

séggel eltöröltetv^én a styríai kamarának tilalmai. Az 1681 : 15

által a sónak meghatározott adója az ország' rendéi által a követ-

kezend országgylésig az ország-széleit rzk' fizetésére ajánl-

tatott, st azon 25 pénzt is , mellyet addig a magyar kamara az

elbb szokásban volt királyi vára ellen vett vala, az ország a

széleken levk' fizetésére fordította. Az 1713: 13 által a király

az országgal együtt az említett 25 pénz' további szedését eltör-

lötte. 1723-ban a só' árából való fizetések a király' és az ország'

hivatalszékeinek rendeltetvén, minden mázsa só' ára országgjü-

lési határozat által 15 krral emeltetett. Ellenben a királynak a

só iránti egyedül való rendelkezési joga nem következik abból,

hogy az 1629: 5. törvényczikkelyben az eltt a só' árához fize-

tett 30 krnak leszállításáéi't és az árulás' rendének megszabásá-

ért, úgy az 1741 : 34 által az elengedett 15 krért és Nyitra vár-

megyében rendeltetett sóházért, a királyi felségnek alázatos kö-

szönet tétetett; mert az ottan elforduló kifejezések, mint a ma-

gyar törvényhozásnak más tárgyaknál is használt írásmódja ta-

núsítja, csupán az országrendeknek a királyi felség iránt viselt

határtalan tiszteletét és a sziveknek háladatosságát kifejez

szavak.
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só' árának fölemelése országgylésen kivül egyoldalú ren-

delet által önkényesen eszközöltetett volna, több ország-

gylésen sürgettetett, hogy az 1791: 20 eme záradéka

vagy világosan azon esetekre szoríttassék , mellyekröl

az 1715: 8 és 1741: 22 szól, midn t. i. országgylés'

tartása lehetetlen, vagy pedig, az 1791: 12 ellenére, a

sürget szükség' egyoldalú magyarázatának elkerülé-

sére, azon záradék a törvénykönyvbl kitöröltessék. '^)

^^) Lásd eziránt a sérelmeket és felirásokat az 182V..

1830. 18376- 18=*V4o- 184%-diki országgylésrl. A többi kö-

zött az 183%-diki országgylésen e tárgy az ország' elleges sé-

relmei' sorában imígy van kifejezve : „Mind a sóárnak Ó felsége

által eddig folytatott önkényes meghatározása , mind a só iránti

kihágások' tárgyában a m. udv. kamara által magának tulajdoní-

tott, némelly vármegyékben pedig bitorlóit bíráskodás, olly szám-

talan kerül , és a kamara' egyéb tagjai által , a rendszabások

ürügye alatt a nemesi lakházaknak motozásával, és végbevitt

kihágások, és a sós patakok' úgy a források' elfojtása, az ország'

lakóinak mennyi aggodalmat okozott legyen, azt az 1802. 1807.

1811. 1825. és 1830-diki fölterjesztett alázatos felírások bveb-

ben kifejezik , mintsem azokat ismételni kellessék ; azok által

azonban, mellyeket felsége az 1830. dec. 2. kiadott válaszban

viszonozott, a Karokkal és Rendekkel még inkább érezteti sebje-

iket ; — mert fájdalommal értették, hogy felsége a sóár' leszál-

lítását azon szín alatt mellzte, mintha a mostani nehezebb körül-

ményekben, a midn a kir. pénztár' jövedelméhez máshonnan

segítség nem járulna , a status' legsürgetbb közszükségei fede-

zetlen nem hagyathatnak — holott a status' közszükségeinek meg-

vizsgálása és pótlásuk' módjának meghatározása az ország' alap-

törvényei értelmében egyedül az országgylés' köréhez tartozik.

Ámbár tehát felsége az 1807. dec. 14. kegy. válaszában azt

nyilatkoztatá, hogy az 1791 : 20 értelmében a sóár' fölemelésérl

mindenkor az országgyléssel tanácskozni , és a só' árát nem

egyébkor, hanem ha a fölötte sürget körülmények mást kíván-

nának, fogja országgylésen kivül fölemelni ; és azt fogadta, hogy
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S valamint a felhozott törvények tanúsítják, az or-

szággylés a sóügy' szabályozására különben is be-

folyt: mi részben még megemlítend, hogy az 1792:

14 által rendeltetett, miszerint a fölemelt sóárból a ki-

jelölt jutalék a kitzött köz czélokra fordittassék , s e

végett a m. kir. helytartótanács által O felségéhez al-

kalmas javaslatok terjesztessenek fel.

A kii'ály a sóügy' igazgatását a m. k. udvari ka-

mara , és kezelését az alája rendelt sótisztségek által

gyakorolja ;
"°) s annak, valamint a politikai f hivata-

loknak kötelességük felügyelni , nehogy e királyi jog

és jövedelem csorbát szenvedjen, vagy ez annyira szük-

séges szer' megszerzése az országban valahol akadályo-

zott , terhes vagy alkalmatlan legyen. Mi végett a só-

szállítóknak megfelel bér fizetend , a nélkül azonban

ezen igéretét, úgy szinte az 1791 : 20 tartalmát szentül raegtar-

tandja. Miután azonban az 1807-ben kiadott válasz óta a sóár'

meghatározása a fölöttébb sürget szükség' ürügye alatt 25 évtl

fogva a kormány által az országgylési tanácskozás alól folyvást

elvonatott, st 1830-ban maga az országgylés' folyta alatt ennek

áráról egyoldalúlag rendelkezett, következleg a KK. és RR.

felségének 1830 dec. 2. válaszában sem találnának valamelly biz-

tosításra, st a nemzet' jogai, habár gyakorlásuk akadályoztatott,

mégis elévülhetetlenek lennének , azért kérik felségét, hogy a

törvények' valódi értelmébl , és az alkotmány' szellemébl fel-

hozott és többször újított számtalan okok' nyomossága által meg-

gyzetvén, és felhagyván a nemzetnek hittel és királyi szerzdé-

sek által biztosított jogai ellenére, könnyen a nemzet' elnyomására

vezethet azon gyakorlattal , hogy a kir. kincstár' szükségei ön-

kényes és mellesleges módok által pótoltassanak, oda hajolni

méltóztassék, hogy a sóár' határozását még ezen országgylés ta-

nácskozásba vegye stb."

20) 1741: 14: 1830: 10.
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hogy az 1741: 34 szerint a lakosokat sószállitásra vég-

rehajtási utón lehetne kényszerítni. "')

3). A korona' jövedelmei között jeles helyet foglal

el továbbá a bányajövedelem, melly királyi joghoz tar-

tozik.
'^'^) Ennek terjedelme idnként különböz volt, ^')

míglen azon tartalmát nyerte, melly az 1492: 30. tör-

vényczikkelyen alapszik , a mellyikre a Miksa által ki-

bocsátott bányarendtartás is támaszkodik. ^^) Miszerint

^') A sóügy' kezelésének jobb rendbe hozatalára már az

1807-diki országgylésen több üdvös javaslat tétetett, mi utóbb

is ismételtetett. Erdélyben a sójövedelraet fejedelmi jognak ös-

méri A. C. in, 15.

'^^) A bányák' királyi joga hihetleg már Sz. Istvánra visz-

szavihetö (Sz. István 11, 6), smár a bányavárosok' és helységek'

kiváltságleveleibl bizonyos, hogy 11. Geiza , IIT. Béla , II. Endre,

V. István, s így átalában az azon korbeli királyok magán telke-

ken való bányamüvelés' jogát adományozták.

'^^) A különbség e királyi jognak mind tárgyára mind gya-

korlatára vonatkozik. I. Károly' végzeménye 1342-rl a törvény-

tárban a királyi bányajog' gyakorlatának világos nyomait foglalja

magában. I. Lajos e jogot oUy terjedelemben tulajdonitá magá-

nak, hogy azon telkeket, mellyeken ásványok találtatnak, ha tet-

szik, az érték megtéritése mellett magához válthassa (1351 : 13).

Zsigmond (III, 13) a saját telken a bányák' szabad müvelését

megengedé bizonyos kikötések mellett .1. Mátyás helyreállítá La-

jos' rendelését (1486 : 49) , míglen az 1492 : 30 e királyi jog'

fejldése- s alakulásának új alapot nyujta.

'^*) Miksa' bányarendtartása 1573 febr. 16-ról német nyel-

ven bocsáttatott ki, eredetileg csak a hét bányavároshoz, de utóbb

szélesebb körben alkalmazást nyert, s a magyar bányajognak

alapszabályzatát képezte ; országos törvény' alakjában ugyan soha

el nem fogadtatott, hanem tekintélyét rá hivatkozó törvények,

mint 1715: 56; 1723: 108 ; 1741 : 40 megersítették; bár azon

körülménynek tulajdonítandó, hogy az 1723: 108 arról, mint a

bányabíróságok' magántörvényérl emlékszik. Az utóbb a bánya-
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— sóbányászatról itt nem lévén szó — az ásványmü-

velés' szabadsága mindenkinek a maga földjén fenn van

hagyva, úgy azonban, hogy a magán-bányamüveló'k a

királyi kamarának a szokott bányaadókat (urhura) fi-

zessék '^^) a bányatörvények s részint szokás és gya-

korlat állapította szabályok szerint; s a nélkül hogy

koszén, s egyéb, nem a fémekhez számított föld- és kö-

nemíí ásványok valaha e királyi jog' tárgyai lettek

volna.

Az 1791: 22 e királyi jog' gyakorlásának körét

úgy írja körül , miszerint a bányaügyi törvényhozás

természetesen a törvényhozó hatalom' gyakorlásának

rendes alakjában a király és országgylés által közösen

gyakcrlandó, s jelesen a bányabíróságok' alkata s el-

rendezése illy törvényhozási feladatnak nyilváníttatott:

ellenben a bányaügy' gazdászati szabályozása a királyi

jognál fogva a királyi felségnek tartatott fenn. Mihez-

képest a király a bányaügyet m. kir. udvari kamarája

által '^") a törvények' értelmében egész kiterjedésben ki-

rályi leiratok s szabályrendeletek által igazgatja.

Végre megjegyzend, hogy a bányaügy' új szer-

vezésére az 1791: 67 által országos bizottság rendelte-

tett, melly az 1827: 9 által felújíttatván, munkálatát

az országgylés elébe terjesztette, a nélkül azonban

hogy a dolog végelintézést nyert volna.

4). A pénzverés' királyi jogának a legrégibb

ügyben kibocsátott végetlen számú királyi válaszok' s rendeletek'

gyjteményét nyújtja S c h m i d t , chronolog. Sammlung der

österr. Bergges.

-'=) Ezt az 1492 : 30 után megersíti az 1523 : 39
;

1574 : 19.

''') 1741 : 14.
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idktl, az els királyoktól' fogvai fennállását számos tör-

ténelmi és törvényes emlékek tanúsítják. ^') E jogban,

melly kizárólag illette s illeti királyainkat, régibb idkben

kiváltság' erejénél fogva nélia másokat is részesítet-

tek. ^^) Az ország' rendéi pedig a pénz' ügye' szabá-

Ivozásában s jórendben-tartásában századokon át ko-

runkig törvényhozási utón részt vettek. ^^) Különben

^') Schön vi sn er, not. rei num. Hung. 1801.

Schwartz, Sámuel Rex. Hung. qui vulgo Aba dicitur.

I. Bélára nézve 1. T h u r ó c z , Chron. II
, 45. Katona,

hist. crit. II, 2, 168 1. 1. Károlynak a pénz' ügyekörüli kitn gon-

doskodásáról tanúságot tesz végzeménye a törvénytárban (tudós

magyarázatát 1. Schönvisner' id. munkájában 220— 313 1.

^^) I. Endrérl 1. Schönvisner' id. munkájában Bélá-

nak mint berezegnek pénzeit ; II. Endrérl , ki a németrendi lo-

vagoknak ada pénzverés! jogot 1. S c h 1 ö z e r , Gesch. d. deut-

schen in Siebenb. 319 1. I. Mátyásról, ki Kassa városát ruházá

fel (durante heneplacito siio) e joggal, 1. Kaprinay, hist. dipl.

II, 155 1. Erdélyben szinte némelly városok birtak pénzverés^

jogával, mellyeket bizonyos föltételek alatt gyakorolhattak. Az

1523 : 40 szerint a királyon kivül másoknak pénzt veretni ht-

lenség' bne alatt tilos.

^^) Országrendeink ugyan úgy vélekedtek (1569 : 20),

hogy a pénzverés' ügye senkire bátrabban nem bizható, mint a

királyra ; mindazonáltal törvénytárunkban nagy számmal találtat-

nak a pénzzavarok' elkerülésére, a pénz körüli visszaélések' s

gonoszságokból a közjóra háromló rövidségek' eltávolítására

irányzott törvények. Hogy a pénzek' forgalma s értéke a fpa-

pok', furak' s nemesek' tanácsa nélkül meg ne változtassék,

1439: 10; 1490, 17. §. Hogy a törvények' értelmében igaz súlyú,

fajú s tartalmú pénz veressék, 1550 : 48 ; 1559 : 46 ; 1618 : 19
;

1622: 77. Hogy a maga értékében megtartassék, s mindennütt,

az ausztriai tartományokban is lerovás nélkül elfogadtassék,

1537: 25; 1548: 51; 1550: 49; 1554:14. 22:1569: 20; 1588:

37 ; 1608 : 10 kor. után : 1630 : 9 ; 1659 : 72 ; 1662 : 48. Hogy



— 266 —

királyaink a pénzverés' ügyét , az ország' törvényeivel

egybehangzólag, minden idben teljes hatalommal igaz-

gatták; hol még csak az megjegyzend, hogy a pénz-

ver házakra való f felügyelést az országban az esz-

tergami érsek gyakorolta. '*")

Az ujabban divatba jött j^énzjegyek és papírpénz'

iránt törvényeinkben eddigien külön intézkedések nem

foglaltatnak; e tárgyra vonatkozólag azonban igen ta-

nulságosak az ISlVa-diki országgylés' tárgyalásai.

A felsorolt kir. korona- s kincstári jövedelmekhez

járulnak némelly más jövedelmek , mellyek a magyar-

országi köz jövedelmek' rendszerében részint nagyobb

részint csekélyebb jelentséggel birnak , és részint ál-

landó természetek, részint esetlegesek.

az országban és kapesolt részeiben ugyanazon értékben forogjon,

1723: 68; 1729: 14. Hogy az egész országban a pénzek' egy-

formasága hozassák be, 1807 : 22. Hogy idegen pénz az ország-

ban vagy egyátalában ne , vagy csak igaz értékére szállítva fo-

rogjon, 1567: 11; 1514: 66; 1548: 51 (különösen a lengyel

pénzek voltak kitiltva az országból) ; 1574 : 20 ; 1578 : 1 9 ; 1600

:

21; 1613: 28; 1741: 32. Hogy a vert arany s ezüst, elveszté-

sének s a személy' letartóztatásának büntetése alatt, az országból

ki ne vitessék, 1492 : 32, és számtalan késbbi, a lehetetlent el-

érni törekv törvény a XVI s XVH. századból. Hogy váltópénz

elegend mennyiségben , de ne igen silány, se túlságosan sok ne

veressék 1635: 69; 1655: 80; 1659: 72; 1741: 32. Hasonló-

képen számos törvények szabtak hütlenségi büntetést a hamis-

pénzverkre s a hamis pénzt tudva kiadókra , Hk. 1 , 14 , 4. §.

1462 : 2, 4. §. 1495 : 4, 4. §. 1523 : 40 ; 1723 : 9 , 4. §. s bünte-

tés alá vonják a pénzek' hamisítóit, jelesen a kik azokat meg-

metszik, Zsigm. II, 18 ; 1625 : 41.

3") L. errl alább, a fpapi rendrl.
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Ezek közöl kiemelend a posta jövedelem. A
postákat illetleg- törvényeinkben a következ intézke-

dések találtatnak: 1715: 22, hogy a fpostamester az

országban csak birtokos nemes embereket tartson pos-

tamesterekl , mi az 1844: 5 után többé nem tekinthet

gyakorlati határozatnak. 1723: 114, hogy a postajárás'

rendezésérl felsége a köz szükséghez képest intézked-

jék. 1741: 31, hogy a köz hatóságok az országban és

kapcsolt részeiben hivatalos levelezésökben levélbér-

mentességet élvezzenek. 1791: 22, hogy az ország' és

kapcsolt részei' körében létez posták a m. kir. helytar-

tótanács' igazgatása alól,s a postajövedelmek a magyar
kamarától el ne vonassanak.

Más ide tartozó , csekélyebb jelentség kincstári

jövedelmek: a már említett egyházi segedelem, a XVI.

szepesi város' külön bére, a zsidók' türelmi adója (melly

nem nyugodott törvény' alapján) , és több különbféle

csekélyebb esetleges jövedelem.

A kir. korona- és kincstári jövedelmek az országa

köz szükségeire (mellyekhez a kir. udvartartás' költsé-

gei is tartoznak) lévén fordítandók , a honfiak vagyo-

nából a személyre egyenesen felrótt akár rendes állandó

adók, akár rendkivüli segedelmek csak a kimutatott köz

szükség' mértékéhez képest kivánhatók. De mindezek

az országgylési határozás' s ajánlat' egyik legfbb tár-

gyát képezvén , rólok alább az országgylési tárgyak

között lesz szó.
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43. §.

Követségek", szövetségek', had' és béke" felségjoga.*)

Az eddig fejtegetett felségjogok az ország' bels

ügyeit illették; a jelen szakaszban tárgyalandók az

ország' küls, idegen hatalmasságok- , nemzetek- s álla-

raokhozi viszonyait érdeklik. Jelesen

:

1). A követségek' joga a királyt , mint az ál-

lamfennség' személyesítjét s idegen hatalmasságok'

irányában képviseljét kezdettl fogva illette s illeti:

magában foglalván e jog idegen hatalmasságokhoz kö-

vetek' küldésének s utasításának , és az ezektl küldött

követek' elfogadásának hatalmát. Mirészben különösen

kiemelend, hogy a Magyarország s kapcsolt részei, és

az ausztriai tartományok között a pragmatica sanctio

által létesített kapcsolat daczára ezen felségjog, valamint

egyátalában az itten szóba jöv minden küls fejedelmi

jog, a magyar koronától nincs elidegenítve, s a küldöt:^

követek a magyar királynak szintiigy meghatalmazott-

jai, mint az ausztriai tartományok' uralkodójának.

Ezen felségjog' gyakorlására vonatkozólag, tör-

vényeinkben többrendbeli intézkedések találtatnak ; így

:

1485: 7, hogy a király' akadályoztatása esetén a kül-

dött követeket a nádor hallgassa ki. 1649: 7; 1655:

50, 3. §. ha török követ érkezik, ez a nádornak tudtára

adassék , vagy ha Törökországba követek küldetnek,

errl a nádor elébb értesíttessék. Továbbá számos tör-

*) R o s e n m a n n , ius publ. 85—90 1. C z i r á k y 624

—637. §. Virozsil, spec. U, 36—43 1.
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vények rendelik , hogy a portai követségekhez az or-

szág' dolgaira nézve a császári követ mellé egy szüle-

tett magyar is adassék; valamint átalában, hogy az

ország' küls ügyei magyarok' befolyásával tárgyal-

tassanak. ')

2). A szövetségek' joga szintén királyi felség-

jog ; csakhogy az 1741:11; és 1791: 17 szerint Magyar-

országot s a magyar korona' tartományait érdekl illyes

ügyek magyar tanácsosok' hozzájárulásával intézendk.

Természet szerint, midnjövendbeli trónöröklés forgott

szóban, vagy a korona' jogairól , terhek' elvállalásáról,

segedelmeknek az ország által nyújtásáról, vagy az or-

szág' sarkalatos törvényeit s jogait érdekl más hasonló

ügyekrl volna szó : akkor ezeket tárgyazó szövetségek'

intézése törvényesen és sikerrel az országgylés' hozzá-

1) 1618 : 37, 1. §. 1630 : 3G ; 1635 : 27 ; 1638 : 3 ; 1647 :

74; 1649: 7; 1655: 50; 1659: 14; 1662: 4; 1681:4,3. §.

„hogy az ottoman kapuhoz rendelt császári meghatalmazott

mellé született magyar meghatalmazott, s az ugyanoda küldend
követségekhez az ország' dolgah-a nézve a császári követ mellé

született magyar követ is adassék, a magyar ügyekben egyenl
tárgyalási hatalommal, s egymássali jó egyetértésben

, a magyar

tanács' hozzájárulása mellett adandó utasítással", — mit aztán az

1715: 41 ujolag megersített.

**) 1741 : 11 „hogy az ország' dolgai s ügyei mind bell

mind kivül az országon magyarok által fognak tárgyaltatni" ; 1791 :

17 „hogy az országnak mind bels mind küls ügyei, jelesen

azok magyarok által, ezek pedig magyarok' befolyásával fognak

tárgyaltatni." St törvényeinkben annak is fordulnak el példái,

hogy követek az országgylésen rendeltettek , hol a rendektl

(1613: 43), hol a nádortól (1655: 17), hol a királytól adandó

utasítással (1609 : 68), s hogy az úti költségek' megtérítése or-

szággyülésileg rendeltetett el (1557: 5; 1593: 13; 1059:29;
1715: 81; 1802:5.
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járulása nélkül nem lenne eszközölhet. Az ellenség--

gel titkon alkudozók', vagy hozzá a király' tudta nélkül

követet küldeni merészlök : htlenség' bnébe esnek. "*)

3). Had' és béke' joga. Ez a királynak azon

felségjoga ,
miszerint fegyveres ervel oltalmazhatja

magát küls megtámadások ellen , és fegyveres ervel

vívhatja ki a maga, az ország- és alattvahSinak sértett

vagy el nem ösmért jogait. Ugyanennél fogva jogában

áll megtenni mindazon intézkedéseket, mellyeket a had'

és béke' jogának gyakorlására szükségeseknek talál,

hova különösen a hadi készületek elrendelése s megté-

tele tartozik , valamint ama szelídebb eszközök' alkal-

mazása, mellyek a gyakorlati nemzetek közötti jog sze-

rint divatoznak, mieltt a jogok' oltalmazása s elösmé-

résök' kivivása végett az utolsó eszköz , úgymint a há-

ború foganatba vétetnék.

Az ország' küls viszonyait, a magasabb rend

állampolitikát tárgyazó eme nagy fontosságú felségjo-

gokra vonatkozólag, törvényeinkben a következ nyo-

matékos jogelveket találjuk fel

:

1741: 11, hogy az ország' dolgai s ügyei mind az

^) Példa : azon oklevél, melly által a rendek Zsigmondnak

Albert ausztriai herczeggel a trón' átszállása iránti szerzdését

megersítették (C z i r á k y , disquisitio , a toldalékban V. sz.

alatt) ; a 11. L. László és Miksa császár közötti öröködési szer-

zdés' elfogadása (S z a 1 a y , Adalékok a m. tört. 62 1.) Annak

is találjuk törvényeinkben nyomait, hogy a rendek küls nemze-

tekkel kötésre léptek, minek példáját a magyarok által a csehek-

hez s ezek által a magyarokhoz küldött levélben (a bécsi béke-

kötés mellett a törvénytárban) szemléljük. Királyok által kötött

szerzdések' országgyülésileg helybenhagyásának s beczikkelye-

zésének példái : 1595 : 56 ; 1608 : 2 kor. eltt ; 1G47 : 5. 20.

^) 1622 ; 20, 1. § ; 1625 : 12 ; 1723 : 9, 2. §.
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országban , mind az országon kivül magyarok által

tárgyaltassanak; mi okból az udvarnál is a király azok-

ban, mik a neki átengedett fö hatalomtól függnek, ma-

gyar tanácsosok' munkálkodása- s fáradságával éljen.

SÖt midn súlyosabb ügyek' tárgyalása fordul el , az

ország' prímását s a nádort , és másokat az ország'

f urai közöl, st Dalmátia, Horvát- és Tótország' bán-

ját is, kivált midn ezen országok' ügyeirl s bátorlété-

rl kell intézkedni, felhivassa, s azon ügyekben velk

értekezzék; és magánál az államminiszteriumn ál (melly

nevezet alatt e törvény a fejedelemnek a külügyeket

intéz f hivatalát érti) , magyarokat is alkalmazzon.

1791: 17, hol felsége ismételve igéri, hogy az

államminiszteriumnál magyarok is fognak alkalmaz-

tatni; s hogy intézkedni fog, miszerint azon magyar

honfiaknak, kik a megkívántató tulajdonsággal ellátva,

a követségi pályára kívánnának lépni, ugyanottan ma-

gok' teljes kiképzésére kell alkalom szolgáltassék

;

és hogy teljesítendi az országrendek' azon méltányos

kivánatát, miszerint az ország' külügyei magyarok'

befolyásával tárgyaltassanak , és gy terjesztessenek

elébe legfelsbb elhatározás végett.

1848: 3, 13. §. hogy a (magyar) miniszterek'

egyike folyvást O felségének személye körül legyen , s

mindazon viszonyokba, mellyek a hazát az örökös tar-

tományokkal közösen érdeklik , befolyván : azokban az

országot felelsség mellett képviselje; mi a Magyaror-

szágra s ausztriai örökös tartományokra nézve több

mint százados gyakorlat szerint közösen tárgyalt kül-

ügyekre is kétségtelenül értend. Mihezképest tétetett

az 184'ö-diki országgylésrl, az 1848 april 3-ról kelt
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felírás által az ajánlat, egyebekkel együtt a közös

diplomatia' ellátása végett szükséges költségek' fedezé-

sére addig is , míg arról a törvényliozás részletesebben

végleg intézkednék ; mi az 1848 april 7-röl kelt kegy.

kir. válasz által elfogadtatott. *')

Azonkívül természet szerint , a had' és béke' joga'

gyakorlásánál, valamint szerzdések' kötésénél, ha az

ország' részérl pénzben vagy katonaujonczokban meg-

ajánlandó segedelem, vagy az ország' részérl egyébféle

szolgáltatás kívántatnék, ezen ajánlat' kinyerése alkot-

ményszeru utón az országgylés által eszközlend. ')

Valamint átalában a küls felségjogok' gyakorlásánál,

ha ennek következtében olly intézkedések válnak szük-

ségesekké, mellyek alkotmányszerüleg törvényhozási

utón eszközlendk, ezeknek megtétele csak az ország-

gylés' hozzájárulásával történhetik.

Végre a törökökkeli béketárgyalásokra vonatkozó-

lag az 1681: 4 rendeli, hogy a törökökkeli békekötés,

valamint minden Magyarországot érdekl ügy, az 1608:

2 kor. elít; a királyi hitlevél' (1638 és 1659) 13.

pontja; valamint az 1613: 25; 1630: 29; 1635: 28;

1655: 50 szerint (a mint aztmár az 1536: 1; 1553: 3;

1559: 8 rendelte volt), magyarok' tanácsával tárgyal-

tassék és intéztessék ; s az így tárgyaltak s elintézettek

a honfiakkal mindig kell módon közöltessenek; és a

béke' pontjai a vármegyékben ünnepélyesen kihirdetes-

senek. ^)

^) 184V8 országgyül. írom. 169 sz. 156 1.

«) Ugyanott, 216 sz. 191 1.

') 1790 : 19 ; 1792 : 6 ; 1802 : 1 : 1807 : 1. 2 : 1808 : 5 ;

1812 : 1; 1825: 3. 4.

*) Az elsorolt türvényczikkelyek, nemkülönben az 1715
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Az eladottakból egyszersmind könnyen követ-

keztethet, min gyakorlati jelentség tulajdonítható az

1608: 2 kor. eltti törvényczikkelynek , mellyben ren-

deltetik, hogy : miután béke s engesztelés köttetett mind

a magyarokkal , mind a törökökkel , felsége is azt

megtartsa s megtartassa, és sem az ország' tudta s bele-

egyezése nélkül Magyarországon s kapcsolt részeiben

háborút ne indítson, sem idegen katonát be ne hozzon. ")

44. §.

A felségjogok' gyakorlata. Gyáraság , kormányzóság , kor-

mánytárs.

A felségjogoknak a király általi gyakorlására néz-

ve együttvéve, és tekintettel az ország' f kormányának

szervezetében az 1848-diki törvények által eszközölt

41 átalában is magokban foglalják már azon elvet, mely a fen-

nebb idézett 1741 : 11. és 1791 : 17. törvényczikkelyben újabb

kifejezést nyert. Ezen utóbbi törvényczikkely a törökökkeli bé-

kekötés iránti korábbi törvényszabályok' fenntartását világosan

kimondja. Erdélyt illetleg, a külügyekrl 1. erd. 1791 : 9.

") Ugyanis valamint régibb idkben, ha háború csupán a

király' költségén volt viselend, e tekintetben királyaink nem
tartották magokat az országrendek' beleegyezéséhez kötöttek-

nek
;
a mint azt a magyar királyok által viselt háborúk' s létre-

hozott békekötések' régibb s újabb történelme tanúsítja : azon-

képen újabb idkben az ide tartozó felségjogok' gyakorlatára az

átalánosan intézked 1715:41; 1741: 11; 1791: 17 szabá-

lyainak kellett mindenekfölött zsinórmértékül szolgálni, tekintet-

tel egyszersmind a körülmények' igényletéhez képest az 1715 :

8; 1715: 22; 1791: 19; 1825:4 rendeléseire. Cziráky,
632—636 §.

Kocsi : Magyar Uö/jog-. 18
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átalakításra , a következ nagy fontosságú jogelvek

szem eltt tartandók :
')

1). Az 1791: 3 szerint kiváltságok' adományozása

csupán a törvényesen koronázott királyi felséget illeti*

Az 1791: 12 szerint a törvényhozó hatalom' gya-

korlása körüli felségjogok szinte csak a törvényesen

koronázott királyt illetik.

Az 1848: 3, 2. §. szerint: O felségének az ország-

ból! távollétében a nádor s királyi helytartó az ország-

ban és ahhoz kapcsolt részekben , a korona' egységé-

nek, s a birodalom' kapcsolatának épségben tartása

mellett, a végrehajtó hatalmat a törvény' s alkotmány

ösvényén teljes hatalommal gyakorolja, ") — melly

*) Ezek egyrészint már az illet helyeken külön-külön

meg voltak érintve, s itten teljesebb átnézet végett egybefog-

laltatnak.

'^) A nádori méltóság' tisztségeirl szóló s a törvénytárba

1485 alatt igtatott czikkelyek' 10-dike a királyi helytartóságról

imígy rendelkezett : „hogy ha a királyi felség akár a sereggel, akár

különben az országon kivül lenne, a nádor az országban hivata-

lánál fogva helytartó legyen, és . . . mindazt tehesse és gyako-

rolhassa, a mi különben a királyt illetné, kivévén csak a kegyel-

meket s a koronára szállott jószágok' adományozását (ezt aztán

bvebben értelmezte az 1715 : 33); és kivévén azokat, a mellyek

régi gyakorlatnál fogva mindig kizárólag a királyi méltósághoz

tartoztak." Egyébiránt királyi helytartók' nyomai már sokkal

régibb idkben föllelhetök. így 11. Endre szentföldi hadjáratá-

ban Magyarország' gondját János esztergomi érsekre bizá. A ki-

rályi helytartóságnak Zsigmond és I. Mátyás alatt is találjuk

példáit. Az ausztriai házbeli királyok alatt, a nádori méltóság'

betöltése évtizedeken át mellztetvén, szinte számosabb példáit

találjuk a fpapok közöl nevezett királyi helytartóknak, a király

által közelebbrl meghatározott hatáskörrel, mire nézve I. Fer-

dinánd', Miksa' s Rudolf ide tartozó végzeményeinek .czíkkelyei

megolvasandók. Cziráky, 217 §.



275

esetre az akkor volt nádor cs. kir. föherczeg István^

személye, hasonlóképen mint a királyi felség' személye,

sérthetetlennek nyilváníttaték. Úgy azonban , hogy

az érsekek-
,
püspökök-

,
prépostok- s apátoknak és az

ország' zászlósainak kinevezése, a kegyelmezés' jogának

gyakorlata, és a nemességeknek , czimeknek s rendek-

nek osztása , mindig az illet felels magyar miniszter

ellenjegyzése mellett , egyenesen O felségét illesse. Va-

lamint a magyar hadseregnek az ország' határain kivüli

alkalmazását, nemkülönben a katonai hivatalokrai ki-

nevezéseket, szintúgy O felsége határozza el, a folyvást

királyi személye mellett leend felels magyar minisz-

ter' ellenjegyzésemellett, — ki egyszersmind a fennebb

(43. §.) eladottak szerint (1848: 3, 13 §.) azon viszo-

nyokba, mellyek a hazát az örökös tartományokkal kö-

zösen érdeklik, befoly, és azokban az országot felelsség

mellett képviseli,

2). A király' kis korúságának idejére az 1485

:

2 gyámnokáúl s az országnak kormányzóul a nádort

rendeli. ^)

3). Az 1741: 4 kormánytárs' fölvételének, az or-

^) Örökl fejedelemségnél megesik, hogy a kii-e az uralko-

dás átszállott, serdületlen kora miatt felségjogai' gyakorlására

maga egy idre képes ne legyen : mi által kormányzóság válik

szükségessé. Magyarországon régibb idkben példáit találjuk

annak, hogy zsenge korú király' gyámságáról, s ezzel kapcso-

latban az ország' kormányzóságáról atjja gondoskodott végintéz-

vényileg (Imre, fia III. László', ós V. István, fia IV. László' irá-

nyában) ; vagy pedig hogy ugyanazt az özvegy anyakirálynék

viselték (Erzsébet, I. Lajos' özvegye, leánya I. Mária' irányában,

Erzsébet, Albert' özvegye, fia V. László' irányában). Az ország-

rendek által választott kormányzók' esetei sem hiányzanak (Hu-

nyadi János, Szilágyi Mihály). A nádori méltóságról szóló czik-

IS*^
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szag' törvényes kormányzatára vonatkozó hatáskörrel,

de a felségjogok' gyakorlásának s a föhatalomnak ki-

zárólag az uralkodó királyi felség' részére való fenntar-

tása mellett, nyiijtja példáját. "*)

kelyek' 2-dika aztán e tárgyban imígy rendelkezett : „Ha a ki-

rály zsenge korban lev örököst hagyand, a nádor tisztségénél

fogva tartozik öt, mint gyára, atyai országai- s urodalmaiban míg-

tartani s hségesen megvédni. A ki nádornak idközben, míg

tudniillik maga az örökös serdült korát elérné (in adultam perve-

nit aetatem), minden alattvaló és minden honfi szintúgy tartozik

minden dologban engedelmeskedni, mint magának az igazi urnák

a királynak." E tárgy iránt a honi törvényekben ujabb intézke-

dés nem foglaltatik ; maga az itt felhozott czikkely, azért, mivel

mindjárt a rá következett elsö esetben, 11. Lengyel László* halála

után nem foganatosíttatott, s azóta is még nem alkalmaztatott,

elavultnak nem mondható. Megjegyzend még, hogy törvénye-

inkben 3 különösen a gyámság iránt idézett czikkelyben nincs

szabatosan meghatározva, hányadik évének betöltésével éri el a

királyi örökös azon adulta aetas-i, mellyel véget ér a gyámság

8 kormányzóság. Valamelly szabályt e részben a gyakorlat sem

állapított (Salamon, IL István, 11. Lajos 15 éves korában ; I. La-

jos, V. László, L Lipót 16 éves korában ; L Mátyás teljesen 19

éves korában, IV. László pedig, Katona' (hist. crit. VI. 617 1.)

számítása szerint, 22 éves korában vette kezébe a kormány*

gyeplit. Lásd e tárgyról : Rosenmann, ius. publ. 56 s kö-

vetkez 1. P u s z t a y , die Ungarn, I, 426 s köv. 1. C z i r á k y ,

132—140 §. V i r z s i 1 , Spec. IV. 35 s köv. 1.

*) Kormánytársnak Mária Terézia 1741-ben az országgylés'

megegyezésével férjét Lotharingiai Ferencz herczeget vette volt

fel, melly alkalommal s ezen egyes esetre nézve, nem pedig áta-

lános szabályként, az 1741 : 4 következ föltételeket állapíta :

a) hogy a kormánytárs-viszony az 1723 : 1. 2. törvényczikkely-

nek sem a királyi felség' örökös tartományai' elválhatatlanságára,

sem az állapított öröködési rendre nézve rövidségére ne váljék s

ne válhassék. b) E kormánytárs-viszouy tartson felségének

élete fogytáig, és tetszéséig, c) Ha felsége elbb találna
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meghalni, örökl szülöttjének kiskorúsága alatt a kormánytárs

herczeg az országot, gyámjogon {tutorio iure et paterno nomine),

mint atyja, kormányozza, d) Magszakadás' esetére fenntartatott

a közvetlen öröklés azok' részére, kiket az 1723 : 1. 2. szerint

illetende. e) A királyi felség' megegyezésével az országrendek

által felajánlt kormány társ-viszony' erejénél fogva, a kormány-

társ-herczeg részt vegyen az ország' törvényszer kormányzásá-

ban s annak terheiben ; a fhatalom azonban— kivált a mint

a Hk. I, 4. 9. czímben ki van fejezve, továbbá kiváltságok' ado-

mányozása, s egyéb felségjogok, mint az ország'
törvénye szerint csupán a törvényesen koro-
názott királyt illetk, egyedül a koronás királyi fel-

ségnél maradván. — Ugyanezen törvényczikkelybe igtatvák

azon eskü' szavai, mellyeket a kormánytárs a királyi felség s az

országrendek eltt tett le.

A kormánytárs-viszonyt régi magyar közjogi intézményül

ügyekezett feltüntetni Benczúr (Euseb. Verinus), comm. de

heréd, iure seren, domus austr. 96—1211. De 1. Cziráky,
141—146 §.



HARMADIK FEJEZET.

A nemzet' jogai.

45. §.

BEVEZETÉS.

Magyarország' és kapcsolt részei' alkotmányos

rendszerének lényeges alkotó eleme, hogy részint a ki-

rály, a fo hatalom' bizonyos alakban s bizonyos irány-

zatokbani gyakorlására nézve a nemzet' hozzájárulásához

van kötve, s egyes felségjogai' tekintetében az ország'

és nemzet' törvényes , szentül biztosított politikai jogai

által van korlátolva; részint a köz hatalomnak egyáta-

lában' intézkedései- s mködésében — azonkivül hogy

átalában a törvény' szabályaihoz kell alkalmazkodnia

— a honpolgárok' sarkalatos jogai' szentségét minden-

ben sértetlenül meg kell tartania.

A magyar közjog' rendszerének feladata, a köz ha-

talom egyik íö tényezjének, a királynak uralkodási

jogát s felségjogait kifejtvén , szem elé állítni a nemzet'

politikai jogait. Mi részben, a nemzet' átalános szerve-

zetének eladása után, kifejtendk azon politikai jogok,

mellyek az egyes honpolgárokat illetik; mellyek' bizo-

nyos testületek' és kebelzetek' sajátjai; és mellyeket a

nemzet képviselete által gyakorol.
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-f.

46. §. V .yÍ-iÍ-i>'{lLi

A magyar iicrazel' szervezete. A Iionpolgári jog.*)

A lionpolgársága személyeknek azon tulaj-

donsága, miszerint a hon' fiait illetÖ jogokkal, és pedig

egyedül, birnak.

A magyar jog szerint ugyanis nagy különbség

van honfiak és más személyek között.

Honfiak (indigenae^ memhra regni ^ regni cives^

veri Hungarí), kik magyar honpolgári jogai birnak.

Kik' ellenében vannak: az ország' egyéb lakosai, kik

ezen tulajdonsággal nem birnak , habár , az országban

megtelepedve, a magyar sz. koronának alattvalói, mint

a zsidók, — és az idegenek , kik a magyar sz. koro-

nának nem alattvalói.

A honfiak, vagy tíís
,
gyökeres honfiak , kik ma-

gyar honfi apától származnak, ^) — kiknek sorába tör-

vényeink Tót-, Horvát- és Dalmátországi atyánkfiait is

számítják;') vagy befogadott honfiak, honfiusítottak.

*) Kelemen, II, 154—157 §. Frank, I, 53—55 §.

Virozsil, spcc. VI. 61—64 §.

') Azon szellemnek, melly az 1848-diki törvényeket al-

kotta, kívánalma, a zsidóknak is egyenl honpolgári joggal leen-

d felruháztatása. De nem tagadhatni, hogy az 1848-diki törvé-

nyek' szavai ezt nem tették.

^) Nativi hnngari, patriae jilii 1608 : 10 kor. eltt, 1723 :

70; nationales 1655 : 11; 1715 : 13, 2 §. nationalistae 1729 :

10. Világos, hogy a magyar honfiság politikai fogalom, függet-

len a néprajziing vett nemzeti s fajkülönbségcktl.

») 1618:5; 1625:65; 1741 : 61.
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kik idegen eredetek ugyan, de törvényes utón hazánkba

fölvétetvén, az igaz honfiak' tulajdonságát s jogait meg-

nyerték. ^)

A kitüno emberek' honfiusítása történik a királyi

felség adta kegyelemlevél által. De a törvény megki-

vánja: a) hogy országgylés alatt az csak az ország-

gylés' tudta és hozzájárulásával , máskor pedig O fel-

sége' magyar tanácsosai' tanácsával történjék, és hogy

az illetk az országgyléshez törvénybe igtatásért fo-

lyamodni tartozzanak. b) Hogy a ki fölvétetett , ma-

gát esküvel kötelezze, miszerint az ország' törvénycinek

mindenben engedelmeskedni , az ország' szabadságait

emberül oltalmazni, és azok ellen soha semmit sem vé-

teni, az országnak sem várát, sem egyéb részét attól el

nem vonni, söt az elidegenített részeket is visszaszerezni

szándékozik. Ezen hites fogadás vagy az országgylé-

sen történik , vagy az udv. m. kanczellária eltt, és a

fogadás szorul szóra, nemkülönben helye és napja az

esküv' nevével együtt a kanczelláriánál lev királyi

könyvbe följegyeztetik. ^) c) Szükséges a m. kir. udv.

kanczelláriából kir. kegyelemlevél' alakjában honfiuai-

táfii oklevelet váltani , mellybe szokás a hitfogadást be-

igtatni ;
') azonfölül a törvényes dijat , hacsak el nincs

engedve , az országos pénztárba lefizetni , — ez a díj

annakeltte világiaknál 1000 arany volt, most kétszer

annyi; egyháziaknál ha nagyobb javadalmat birnak,

*) Indigenae recepti ; különben törvényeinkben a puszta

indigena szó, hol a született magyarokat, hol a honfiusítottakat

jelenti, p. o. 1618 : 5. 18 ; 1729 : 24, 1. §.

s) 1550: 77; 1791 : 69.

«) 1550 : 77, 2. s 3. §.

') 1604: 19; 1687 : 26.
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megmaradt ezer arany, egyébként 200 arany jár, *) és

pedig az 1827: 38 szerint mindenkor aranyban. ^)

De hallgatva is fölvétetnek idegenek , ha t. i. az

országban állandóan megtelepedtek , és vagy a városi

polgárok' vagy egyéb adózók' sorában helyet nyertek.

Az illyenek a honfiúi tulajdonságot megnyerik, de nem
együtt vele a magyar nemességet. Holott a kir. levél

és törvénybe igtatás által honfiusítottak , nemcsak or-

szág' nemesei lettek, hanem förendü czimöket is meg-

tartván, ahhozképest helyök van az ország' nagyjai kö-

zött, azonban az 1840: 46 s következ törvényczik-

kelyek szerint az 1840-diki országgylés óta csak ha

az országgylési ülés- és szavatjog különösen s világo-

san megadatik.

Különben az ország' törvényei szerint az idegenek

csak ollyanok maradnak, habár (törvény' ellenére) itten

jószágot birnának ,
'") vagy hivatalt viselnének , vagy

egyházi javakban lennének , vagy kereskedést, mester-

8) 1687:27; 1741 : 17.41.

®) Ezekbl a kegyelemlevél az 1604 : 19 szerint nagyobb

állandóság végett {pro maiori robore) szükséges ; a törvénybe

igtatás pedig, valamint az eskütétel, és a díj' lefizetése úgy meg-

kivántatik, hogy a nélkül a kir. levélnek ereje sincsen, 1688 :

26; 1715:23; 1791:69; 1827: 37 — hol megjegyzend,

hogy az utóbbi törvény a fizetésre még két évet engedvén, azok-

nak a kik tovább is eloiaradnának, a törvénybl kitöröltetését

parancsolta. St az 1830: 17 díjfizetés eltt a törvénybe igtatást

ellenzi. Egyéb törvényeinkbl következik, hogy csak bevett val-

lást követ személy honfiusitható ; az 1827 : 22 pedig eltörölte

azon kivételt, melly a velenczeieket és lengyeleket a honfiusítás-

ból kizárta.

'") 1715 : 72: 1723 : G4.
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séget znének. ^') Maga a lakás, habár több esztendre

terjedne, az említett befogadás nélkül nem elegend. '^)

A törvényeinkben idegenek' irányában fennálló

tilalmak a honfiaknak megannyi kizáró jogait, idegenek

fölötti elsbbségeit képezik. Jelesen : 1). Idegenek ne-

mességet nem nyerhetnek; ") mivel pedig 1848-ig politi-

kaijogokat csak nemesek vagynemeseknek tartott, neme-

sekkel egyenlknek vett személyek gyakorolhattak,

következik ebbl, hogy idegenek egyátalában az ország-

ban politikai jogokat nem gyakorolhatnak. 2). Egyházi

javadalmat , kivált nagyobbat nem birhatnak. '*)
3).

Fekv jószágot nem szerezhetnek. '^) 4). Állandóan

sem kereskedést sem mesterséget nem zhetnek. '^) 5).

Az országban sem köz hivatalt nem viselhetnek, sem az

ország' ügyeiben el nem járhatnak. ^') E tekintetben

sarkalatos törvényeink ekkép intézkednek:

1608: 10 kor. eltt, hogy minden kormányzás, s

a magyar tanács' méltósága, a kanczellária' tekintélye

O felsége által tényleg helyreállíttassék ; s az a magyar ta-

'0 1552 : 30. 31; 1662: 12; 1681 : 46, 21 §. 1741 : 17.

63, 17 §. 1791 : 70.

''^) 1630 : 30. 3. §. Az 1741 :~29jiera idegenekrl, hanem

valóságos lakókról szól.

»^) 1630 : 30, 2. 3. §.

^*) Lásd fennebb 35. §. 6) jegyz.

'0 1222:26; 1439: 16- 1630 : 30, 3. §. ; 1655: 34;

1659 : 49; 1662 : 41; 1715 : 23; 1723 : 64; 1791 : 69 stb.

'^) 1715 : 99 ; 1741 : 29. Különben országos vásártól ide-

gen sem tiltatik ; azonkivüi kereskedésben megtartatnak idegen

nemzetekkel a fennlév kötések.

1') 1222 : 11 ; 1439 : 5. 12. 15. 25. 26; 1608 : 10 kor.

eltt; 1681 : 27; 1715 : 22."; 1741 : il. 15; 1791 : 17; 17ít2 :

8, stb-
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nácsból alkalmas személynek adassék; nemkülönben

minden nagyobb és kisebb hivatal, a harminczadokkal

8 azok' fnökségeivel együtt, mind Magyarországon,

mind a hozzá kapcsolt Dalmát- , Horvát- és Tótorszá-

gokban, született magyarok és kapcsolt nemzetbeliek

által kezeltessenek, rendeltetett: l). felsége az ország'

rendéit elegenden biztosítsa a fell, miszerint küls nem-

zetek s más nemzetbeli emberek ezentúl a magyar kor-

mányzásba soha be ne tolakodjanak. 2). Sem O felsége

magyar dolgokban ne éljen másoknak mint magyarok-

nak tanácsával, (Magyarország- s Szlavóniának is min-

den részeibl . . . egybegyüjtendvel), vallás kíüönbség

nélkül.

1741: 11, O felsége Magyarország' ügyeit s dol-

gait az országban s az országon kivül magyarok által

tárgyalja s tárgyaltassa; annálfogva udvaránál is, azok-

ban, mik a neki engedett f hatalomtól függnek, magyar

tanácsosait használja ; st midn súlyosabb ügyek tár-

gyalandók, az ország' prímását, a nádort s másokat a

fnrak közöl, nemkülönben Dalmát-, Horvát- és Tótor-

szág' bánját, kivált ha ezen országok' bátorlétérl s

ügyeirl kell intézkedni, felséges jelenlétébe felhivassa

s az illyes ügyekben velk értekezzék ; s magához az

államrainiszterinmhoz (— hol a külügyek intéztettek—

)

magyarokat is alkalmazzon; az országban pedig minden

politikai, az ország' köz állapotát érdekl ügyet, az or-

szágos törvényekben állapított módon , a királyi hely-

tartótanács által (melly természetszerint az 1723: 101-

ben kijelölt hatáskörében s függetlenségében megtar-

tandó) intéztessen; s ugyanezen kir. helytartótanácshoz

üriilések' eseten az ország' minden részébl alkalmatos,

s az orózág' ügyeiben és alkotmányában járatos férfia-
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kat, birtokos magyarokat alkalmazzon. Mihezképest az

1741 : 15 által is rendeltetett, hogy minden javadalom,

méltóság és hivatal , egyházi úgy, mint világi , a király

és hon iránt jól érdemesült magyaroknak adassék.

>ti Az 1791: 17 által O felsége ujolag igérte az 1741:

II foganatosítását, és ahhozképest, hogy az állam-mi-

niszterimuhoz magyarokat is alkalmazand, és intézke-

dendik, mi szerintkellÖ tulajdonságokkal ellátott magyar

nemzetbelieknek, kiknek kedvök van a követségi pályára

lépni, magok' teljes kiképzésére az államminiszterium-

nál minden kivántató alkalom szolgáltassék ; valamint,

hogy az országnak mind bels mind küls ügyei, jele-

sen amazok magyarok által , emezek pedig magyarok'

befolyásával tárgyaltassanak, s így terjesztessenek fel-

sége elébe legfelsbb elhatározás végett.

-úi A magyar honpolgári jogra a nemzetiségi különb-

ségek befolyással nem birnak ; bármelly nemzetiséghez

tartozó és bármelly nyelvet beszél személyek , ahhoz-

képest, hogy született honpolgárok , vagy honpolgáro-

kúl befogadtattak : a magyar honpolgári jogot egyenlen

bírják. Ellenben eddig fennálló törvényeink szerint,

mást mint törvényesen bevett vallást követ , tehát ró-

mai és görög katholikus hiten lev, a görög nemegye-

síílt egyházat követ, ágostai vagy helvét hitvallású

evangehkns, s az 1848: 20. 1. §. értelmében, unitária

vallást tartó személy honpolgári joggal nem birhat. '*)

*®) Erdélyben a honpolgári jog' élvezete a három nemzet

és négy bevett (római s görög katholika, reformata, lutherana,

unitaria) vallás' viszonyától függött. A g. nemegyesült vallás ottan a

törvényesen bevett vallások közé csak az eri'öl az 1848-ki ország-

gylésen alkotott (bár legfelsbb szentesítést nem nyert) törvény-

czikkely által soroztatott. Egyébiránt a honpolgári jog' egyenl-
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íúluÁ

47. §.

A honpolgárok' politikai Jogai. Az országrendek' szerve-

ziite az 1848 eltti törvények szerint.*)

Az 1848-ig fennállott nemzeti szervezet szerint a

magyar sz. korona' alattvalói között politikai jogok' gya-

korlására nézve nagy különbség létezik: a szerint,hogy az

országrendekhez tartoztak vagy sem. Mert a nemzet-

nek a fo hatalom' gyakorlását tárgyazó politikai jogait

kizárólag az országrendek birták, kik a kir. felség által

országgylésre meghiva, s ottan személyesen vagy kö-

vetjeik által megjelenve , az ország' összes testét , Ma-

gyarország- és kapcsolt részeinek összes népeit képvi-

ségét Erdély' lakosaira nézve, nemzet-, nyelv- és valláskülönbség

nélkül, ugyanazon módon, mint Magyarországon, tehát a görög

nemegyesült egyház' híveire is, a királyi szentesítést nyert s ün-

nepélyesen törvényként kihirdetett erdélyi törvényczikkely Er-

dély' s Magyarország' eggyéalakulásáról, szent alapjog gyanánt

elösmérte s kihirdette.

*) Lochner, Facies íur. publ. hung. IV—VI fej.

Pancratius, tractatus íur. publ. Hung. III—VII. sectio.

Rosenmann, ius publ. 113—166 1. Beöthy elemim,

közjog 45. 49—72 §. Cziráky, 150—294 §. Vírozsil,
spec. V.

Schwartner, Statistik II, 38. 45—54 §. Fényes,
Stat. n, 27. 30—35 §.

B e n c s i k, noviss. diacta nobiliss. Nagyszombath 1722.

Palugyay, megyerendszer I, 29—114 1.

Perger, a magyar és hazája régenten. Pest 1831.

Botka, Notitia dipl. veteris constit. comitat. Pest 1831.

Bartal, comm. fleg I. 207—306 1.
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selték, és közjogi értelemben a nemzetet , azaz a politi-

kailag cselekv jogozott nemzetet kéj^ezték. ')

A közjogi értelemben vett magyar nemzet' 1848

eltti sajátszer szervezete abból állott, hogy összes

testét a karok és rendek nevezete alatt értett négy
országos rend képezte. E négy országos rend a

következ : 1). az egyházi furak', 2). a világi furak',

3). a nemesek' (köznemesek) , 4). a királyi városok'

rendje (melly utóbbihoz ujabb idkben a szinte ország-

gylési joggal felruházott szabad kerületek is járul-

tak). ")

^) ETk. n, 4 : „A nép (nemzet, populus) neve s nevezete

alatt pedig e helyen értsd csupán a fpap, zászlós és más ország-

nagy urakat, s minden nemeseket, de nem a nemteleneket. Noha

e szó : nép, minden nemest és nemtelent egyaránt magában fog-

lal, a nemtelenekrl mégis, kik köznép (jplebs) nevezet alatt ér-

tetnek, e részben szólani czélunkra nem tartozik. Mert a nép

(populvs) annyiban különbözik a köznéptl (plehs), mint nem a

fajtól. Mert nép nevezet alatt minden nemesek, mind a f mind

az alsóbb rendek, a nemteleneket is ideszámítván, jelentetnek,

köznép (plebs) nevezet alatt pedig egyedül a nemtelenek értet-

nek." Verbczy ugyan itt magyar közjogi fogalmakat a populus^

és plebs^ római közjogi fogalmai szerint fejez ki : az alapfelfogás

azonban a viszony' valódi természetének — miszerint a nemes-

ség alkotja a közjogi értelemben vett, s politikailag cselekv jo-

gozott nemzetet — megfelel és helyes.

^) 1608 : 1 kor. után : 1 §. „Az ország' karai és rendéi

nevezete alatt becsúszott hiányok' és nehézségek' elenyésztetése

végett a honfiak által határoztatott : kik legyenek értendk az

ország' karai és rendéi neve alatt ; kik hivassanak meg O felsége'

kir. levelei által az országgylésre, s bírjanak ottan szavazattal.

2. §. Mivel Magyarország' karai és rendéi n é g'y állapotú
honfiakból, fpapokból, zászlósokból vagy furakból, ne-

mesekbl és szabad királyi városokból állnak: stb." A karok és

rendek nevezete I. Ferdinánd óta kezdett divatozni ; elbb a



— 287 —

Mindnyájának közös legföbb politikai joga az or-

szággylési ülés' és szavazat' joga, s ez által az ország-

gylést a fö, jelesen a törvényhozó hatalom' gyakorlása

körül illet jogokban való részesedés : mi tekintetben

egyszersmind a magyar sz. korona tagjainak tartattak

és neveztettek. ^) S ámbár a fpapok- és furaknak mél-

tóság' tekintetében az alkotmány' szellemébl folyó el-

sbbségök tagadhatatlan, mindazonáltal az ország' többi

nemeseivel nemesi szabadságuk s kivételi és mentességi

eljoguk egyenl volt; s nem volt, mint Hk. I, 2 mondja,

valamelly urnák vagy valamellyik nemesnek kisebb

szabadsága; innen azon egy törvénnyel és szokással, s

azon egy törvénykezési eljárással éltek a törvényszéke-

ken, csupán a dijak' mennyiségére nézve különbözvén.
i öo^;

—

orá .- .iia:;oa ^il,l'[S'.L .';
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48. §. n .rnrr .

Folytatás. I. Fópapok.

Az országrendek közt els az egyházi furak'
(praelati

, fpapok) rendje volt. Ezekhez számíttatnak,

kik a katholika és görög (római, g. kath. és g. n. egyesíílt)

egyházban nagyobb méltóságot viselnek; t. i. érsekek

és püspökök, továbbá apáturak és prépostok, ha királyi

adományból jószágot bhnak. Ezek közöl országgyü-

regnicolae, honfiak nevezet volt szokásban, söt a karok és rendek

nevezete mellett utóbb is fennmaradt. Bartal, comm. I. 207 s k. 1,

') Hk. I, 3, 6. §. és 4, 1. §. II, 3; 1G08 : 1 kor. után
]

1687: 10; 1791 : 12.

') Hk. H, 40; 1715: 16; 1608 : 1 kor. után. Voltak kö-

zöttök egyházi zászlós urak, kik tulajdon zászlót emelhettek,

holott mások' emberei a megyei fcJispánok' hadával mentek

(1459 : 7 ; 1498 : 20). Mint els rend, a fópapok, köz oklevelek-
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lésen a fórendi táblánál ültek és szavaztak az érsekek

és püspökök, és pedig a megyések törvény szerint, ^) a

görög nemegyesültek is ,
^) a választott , s fölszentelt

czimzetes püspökök szokásból, ") továbbá a pannon-

hegyi szentmártoni apátur, a zágrábi nagyprépost,

mint egyszersmind vránai perjel (Prior Auranae) ,
^)

végre a premontreiek nagyváradi prépostja. ®) A többi

föpapok az alsó táblánál foglaltak helyet. ') Egyes f-

papokat illetleg

:

Azesztergami érsek' külön jogai a követke.

ben a többi rendek eltt említtetnek, s országgylésen és megye-

gylésen mindjárt az elnök után foglalnak helyet. A fpapok'

eme kitn állása s szereplése az ország' politikai rendszerében,

a magyar királyság' eredetével egykorú, s azóta szakadatlanul

fennlev. B a r t a 1 , comm. I, 246—258 I.

2) 1608 : 1 kor. után.

3) 1792 : 10.

*) Cziráky, 195 §• A nándorfej érvári és knini mindig

fölszentelt, a többiek választott püspökök.

*) 1625 : 61.

«) 1715 : 73; régenten ott ült még az 1608 : 1 kor. után

t. ez. szerint Remete sz. Pál rendének fökormányzója is.

') A fpapok' egyéb külön jogairól, mellyek a magán- és

perjogot érdeklik, 1. Kelemen, II, 184. 185 §. így : vérdijuk

(homagmm) 100 nehéz girát tesz (Hk. I, 2. 9. II, 40. 43) ; ha a

káptalantól külön jószággal birnak, ez iránt beigtatásuktól fogva

egy évi perhaladékuk van, a megyés püspökök' saját pecsétjök

alatt vallhatnak ügyvédeket, és megyéjök határán bell tizedjog-

gal birtak (ennek eredetérl 1. Bartal, comm. III, 148—154

1.), mellyrl azonban az egész egyházi renddel egyetemben az

1848 : 13 által lemondtak. Itt megemlítend, hogy az 1608 kor.

eltti 5 és 1681 : 14 szerint a kamara-elnöki hivatalt nem visel-

hetik, továbbá a koronaöri méltóságra sem választhatók meg.

Szerzetes rendhez kapcsolt apátságot s prépostságot, melly hite-

les pecséttel bir, mások, mint azon szerzetbeli egyének, el nem

nyerhetnek, 1498 : 58.
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zó'k voltak: a) o Magyarország-' prímása, az apostoli sz.

szék' született követje , római sz. birodalmi berezeg, *)

b) az ország' fö titkára és kanczellár^i, ^) és mint illyen,

a királyi ketts pecsétet rzi ; c) a kir. hétszemélyes

táblán itél(5 bíró, a kir. táblához pedig két ülnököt ne-

vez ;
nemkülönben a m. kir. helytartótanács' egyik ta-

nácsosa '") ; d) Esztergám vármegye' örökös fispánja ;
*0

e) régebben mint a pénzverházak' f felügyelje (su-

premus pisetarius), az országban a pénzverés' ügyére

felügyelt, utóbb e czimen csak némelly jövedelmeket

húzott ;
^'^) f) a királyt megkoronázza ;

^^) s a királyné

koronázásában részt vesz ;
^*) g) egyháznemesi székei-

ben {sedes praediales) egyháznemesi jószágokat ado-

mányoz s egyházi nemeseket tesz. ^^)

®) 1715 : 11 ; e czím a római sz. birodalom' elenyósztóvel

is femimaradt.

0) 1741 : 10; 1751 : 3. E méltóság régente, Zsigmond

kir. koráig változó volt.

^°) 1557 : 13. Régebben az ország' egyik rendes bírája

volt és törvényszékeken királyi személyes jelenlétnek tartatott,

1536 : 15.

**) E méltóságot V. István tulajdonította az esztergami

érseknek, 1. Mózes nádor levelét Fejér, Cod. dipl. V, 1, 211.

*^) 1342 : 39 §. Számosabb törvények sürgetik, hogy az

érsek ebbeli tisztjét pisetariusai által gyakorolja s ügyeltessen,

nehogy az országból az arany s ezüst kivitessék, 1522 : 19;

1553 : 23 ; 1557 : 15 ; 1563 : 73 stb. Schönvisner, Not.

rei num. Hung. 288 s köv. 1.

'^) Az ország' állandó gyakorlata szerint; 1. Pray, speo.

hierarchiáé hung. I, 103—127 1. Cziráky, 109 §. Különös

okoknál fogva egy-egy esetben a koronázást más magyarországi

püspök vitte véghez.

»^) Lásd fennebb a 32. §. 1) jegyzetét.

^^) Törvényekben említés van rólok : 1521 : 25 ; 1563 í

Rto«ii Magyar köijog. 19
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Az esztergami érseki és primási széknek a fö káp-

talannal együtt, alapításának eredeti helyére, többrend-

beli törvények', jelesen 1638: 38; 1723: 55; 1751: 3;

1802: 17 kivánatához képest történt visszaültetése em-

lékezetül az 1827: 21. törvényczikkelybe igtattatott. ^'0

Az egri érsek Heves és Küls-Szolnok törv. egyes,

megye' örökös föisjoánja; a veszprémi püS2:)ök a király-

né örökös kanczellárjának czimét viseli és a királynét

megkoronázza (a házi koronával) ; a gyön püspöknek

(valamint a gyri káptalannak), a szentmártoni fapát-

urnák , s a zágrábi püspöknek (most érseknek) szinte

vannak egyháznemesei; az erdélyi püs|)öknek szinte

számos eljogai voltak. ^')

49. §.

Folytatás. II. Országnagyok.

A második országrendet képezik a világi f-
úr ak vagy országnagyok (Magnates^ ProceresJ, és

pedig : 1) kik az ország' f méltóságait és tisztségeit vi-

selik: az ország zászlósurai (Barones regni)^ a korona-

rök, a fispánok s a fiumei kormányzó ; 2) kik a kii-ályi

felségtl berezegi
,

grófi vagy bárói czimet nyertek.

59, 4. §. ; 1567 : 14 ; 1741 : 63; 9. §. Az érseki egyházneraesi

székek : a vajkai Posony megyében, az érsek-léli Komárom me-

gyében, s a verebélyi a sz. györgyivei Bars megyében. Az egy-

háznemesek az ország' nemeseitl sokban különböztek ; 1. rólok

Kelemen, U, 195— 198 §. Vámot nemcsak az egyháznerae-

sek, hanem az érseki jobbágyok sem fizettek, 1550 : 64.

*^) Az esztergami érsekek' sorát 1. Virozsil, spec. V.

51 lap.

^'^)^, Lásd ezeket Fényes, Stat. II, 81 1. Hajdan a gaz-
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Mindnyája , valamint az egyházi fui^ak , személyesen

hivatik meg az országgylésre , s emezekkel együtt a

frendi táblánál személyenként birnak ülés- és szavazat-

joggal ; állandó régi szokás- és gyakorlatnál fogva az

ország' többi nemeseit tisztességben megelzik. *)

Az országnagyok között els helyet foglalnak el

az ország' zászlós urai, kik az országban a f méltó-

ságokat viselik , s részint az ország' kormányzásában

kitn részt vesznek, részint a királyi udvar' fényét

emelik ;
'^) és a következk : a nádor (nádorispán. Pala-

tínus)^ országbíró {Jiidex curiae)^ horvátországi bán , ki-

rályi tárnokmester (Taverniconim regalmmmagister)—
ezek az 1687 : 10 szerint mindig az itt felsorolt rendben

és rangfokozatban— , királyi flovászmester (Agazonum

regalium magister)
, fpohárnok (Pincernarum r. m.)^ f-

kamarás (Cuhiculariorum r. m.), fasztalnok (Dapife-

rorwn r. m.J, fajtónálló (Janitorum r. 7n.J, fudvarmes-

dag jövedelm egri püspök a király' negyedik fiát tartozott nevel-

tetni. A zágrábi püspöknek; jobbágyok és egyháznemesek' ügyei-

beni fölebbviteli itélöszékétöl, egyenesen a kir. táblához történt

a folebbvitel. Hasonlóképen az erdélyi püspök' fölebbviteli itél-

székétöl a folyamodás a felséghez ment. Az erdélyi püspök azon-

fölül egész Erdélyben a zsidók' fö pártfogója , hét valóságos kano-

nokát ö nevez ki^ s szabad végrendelkezési joggal bir.

') 1608 : 1 kor. után ; 1687 : 10.

2) Eredtöket Bartal, comm. I, 259—264 lap. Bél,

Pray és más több Íróval ellenkezleg, nem a byzanti udvar'

szokásaiból származtatja, hanem hivatkozva azokra, miket Etele'

udvaráról tartott fenn a történet, ös szittya eredetüeknek mondja,

mellyeket utóbb Sz. István, Nagy Károly' udvari rendtartása

szerint tökéletesített. Különben 1. a zászlós urakról átalábau :

Bél (K. A.), Comm. de archiofficiis regum Hung. Lipcse 1729.

Gregorianczy, mnemosynon, sive Praelati et Barones regni

cum off. K o v a c h i c h n á 1 , Script. min. I, 98 s köv. 1.

19*
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ter (Curiae regiae m.)^ kikhez ujabb idben járult a m.

kir. nemes testrz sereg' kapitánya ^) — mindezek ki-

neveztetésök rendje szerint — s kik után soroztatik még

a kir. végzemények' tanúsága szerint a posonyi

gróf. ^) Mindnyájok' neve a kir. végzeményekbe beig-

tattatik. Különösen :

1). A n á d o r országgylésen választatik, a király

által nevezett két római katholikus és két evangélikus,

összesen négy jelölt közöl. ^) A megválasztott nádor, a

3) 1765 : 6.

^) Régebben ide számíttatott az erdélyi vajda (és pedig

harmadik helyen) és több más bán is.

^) Egyéb külön jogaik : vérdijuk 100 nehéz gira, s

ugyanannyi jár özvegyeiknek törvényes hitbér fejében. Hk I, 2.

93, s ügyvédet tulajdon pecsétjök alatt vallhatnak, Hk. II, 13.

^) 1608 : 3 kor. eltt, hol egyszersmind az is van határoz-

va, hogy a nádori méltóság' megürülésétöl számítva egy év alatt

nádorválasztás végett országgylés tartassék ; mirészben ha a

király nem intézkednék, e czélra országgylést az országbíró,

vagy ennek nem létében a tárnok hívjon egybe (mivel Nádasdy

Tamás' halála után a nádori hivatal 46 éven tul betöltetlen ma-

rada), mit az 1613 : 7; 1618 : 4; 1622 : 2, 13 § ; 1741 : 9 is

megersít. Egyébiránt a nádor-nevezés' módja nem volt minden

idben egyforma ; s habár úgy látszik, legrégibb idkben kine-

vezése egyedül a királytól függött, mégis már III. Endre' 1291-

diki végzeményének 9. czikkelyében a király ígéri, hogy nádort,

tárnokot, alkanczellárt, országbírót az ország' nemeseinek taná-

csára az ország' régi szokása szerint nevezend, s az országren-

dek' tanácsára nevezett nádor' példáját is szemléljük I. Lajos' ko-

rából. Míglen az 1439 : 2 rendelé : „hogy a királyi felség az or-

szág' nádorát, úgy kívánván az ország' régi szokása ... a fpa-

pok', az országnagyok' s az ország' nemesei' tanácsára válassza.

"

Nádorválasztás végett tartott els országgylés példáját a nádori

hivatalról szóló czikkelyek' (1485) bevezetésében olvassuk. Az

1439 : 2 rendelését az 1492 : 33 ismétli, nemkülönben áz 1526

:
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bejelentett választás a király által elfogadtatván, az or-

szágrendek által O felsége' szine elébe kisértetik, s ott

esküt tesz le, az 1492 : 33. törvényczikkelyben kisza-

bott esküszavak szerint; fizetését pedig — azon 3000

aranyon kivül, melly öt mint jászok' és kunok' fkapi-

tányát illeti, — a király határozza meg. ')

A nádor' tisztségeit s jogait fleg a nádori hivatal-

ról alkotott s az 1485-dik év rovata alatt törvénytá-

runkba igtatott czikkelyek határozzák meg, ®) melly

2 ; az 1526 : 22 pedig rendeli, hogy a nádori hivatal holtiglan

tartson, és csak törvény' utján olly bntény miatt vétessék el,

melly miatt nemcsak hivatalát, hanem fejét is veszti. Annak is

találjuk példáit régebben (Zsigmond, I. Ferdinánd), hogy a fel-

esketett nádor a királytól méltóságáról adományozó levelet ka-

pott, melly szokás azonban utóbb, a mint látszik, elenyészett.

Lásd mindezekrl bvebben Cziráky, 208—215 §.

') 1715 : 5; 1723: 4; 1741: 9; stb. 1848: 2, 2. §. Sán-

dor Lipót, József, István cs. k. fherczegek' nádorrá választá-

sánál a rendek a választás* szokott töi'vényes módjától, tisztesség

okáért annyiban eltértek, hogy a kijelölés szokás szerinti kihir-

detését mellzve, egyhangúlag közös akarattal teljesítették a

választást : hanem azon kijelentés mellett, hogy az jöv esetekre

zsinórmértékül nem szolgáland, st inkább az ország' törvényei

mind a felség' kijelölési, mind az országrendek' szabad válasz-

tási jogát illetleg épségben fenntartatnak, 1791:5; 1796:1;
1848 : 2 ; egyszersmind a nevezett három nádorválasztás az idé-

zett három törvényczikkelybe, nem különben dicsült József ná-

dor emléke, a haza' ügyei' vezérletében ernyedetlen buzgalmáért

kiérdemlett nemzeti hála' megörökítésére, törvénybe (1848 : 1)

igtattatott.

®) Ezen czikkelyeket B a r t a 1 , comm. Ili, 203 1. a ná-

dori hivatal' jogai- és kötelességeirl u*t commentárnak tartja,

de keletkezésöket nem Mátyásnak, kinek politikájával össze nem
egyeztethetk, hanem U. L. Lászlónak idejébe teszi ; tartalmuk

hitelt érdemel, törvényes erejüket pedig az 1681 : 1 s az utóbbi

idézett megersii turvényczikkelyek kétségen kivül helyezik.
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czikkelyeket utóbb az 1681: 1; 1715: 5. 33; 1729: 4;

1741: 9; 1791: 24; 1848: 2 megersített, s illetleg

ujolag szabályozott. ^) Jelesen

:

a) A nádor a királynak az országból távolléte alatt

törvényes helytartója. '") Minélfogva ha király lenne

^) A nádori hivatal' eredetét s hajdani hatáskörét többen

vizsgálták, de erre, különösen viszonyban az országbírói hatás-

körhöz, a bíróságoknak sz. István által állapítottrendjében, egészen

új világot derített Bartal, coram. I, 147. 317—333 1. s részint

bvebben az Új m. múzeumban, 1852, 422 s köv. 1. még pedig

olly mértékben, hogy ez iránt alig fog többé alapos kétség tá-

madhatni. Ezek szerint a nádori hivatal a magyaroknál a vezéri

korban létezett, s nemzetgylésen választott fbírói tisztségbl

vette eredetét ; mellyet sz. István királyi kinevezéstl függvé

tett, hatáskörét is korlátolva ; s melly eredeti hatáskörét az arany

bulla' 8. czikkelye által nyerte vissza — miszerint jelesen bün-

tet ügyekben az ugy nevezett átalános törvényszékeknél {gene-

rálta iudicid) a tény' kérdése fölött a megyei bírák Ítéltek, a

jogkérdés' eldöntése pedig I. Mátyás koráig a nádor' hatásköré-

hez számíttatott , ki saját udvarhelyén vagy akár hol saját pe-

csétje alatt szolgáltatott igazságot, az ország' legrégibb idejétl

fogva. Különben hajdani bíráskodási hatáskörét bvebben lásd

B a r t a 1 n á 1 , comm. I, 327 s köv. 1. A palatínus szó, melly

eleinte minden udvari ftisztviselnek adatott, a nádor' kizáró

sajátjává hihetleg III. Béla alatt vált, ki ekkor még s azután is

gysik.ra,n a, kirá,\j' palátinusdnak neveztetett, IV. Béla alatt s

azután többször ország' palatínusának^ míglen ez utóbbi ne-

vezet állandóvá vált, miszerint Zsigmond alatt már a hivatal is

Palatinatus regní nevezete alatt említtetik (mire nézve a bizonyí-

tékokat 1. Bartal, comm. I. 1481.). Különben lásd még e

tárgyban : Fejér, Cod. dipl. V, 6. köt. az élbeszédben ; P o d"

haraczky, a nádori hivatal és név eredetérl. Új m. múzeum

1857i XXIX-XXXVIII L és : A nádorispán eredete és egy-

kori hatásköre 1492-ig, M. akad. értesít 1856, 486—500 1.

^") 1485 : 10; 1741 : 9 ; az 1848 : 3 ide tartozó határozata

már fennebb a 34. és 44. §-ban fel volt hozva ; az utóbbiban a

kír. helytartói hivatalról átalában is volt szó.



— 295 —

választandó, mi az 1723: 2, 11. §-ban fenntartott eset-

bentörténhetnék, országgylést hirdet, s abban els sza-

vazattal bir; ") a király' akadályoztatása esetén külor-

szágok követeit kihallgatná; '") s a kiskorú király'

gyámja, és a gyámság' idején az ország' kormányzója. *^)

b) A király és ország között , netaláni meghason-

lás esetén, közbenjáró. ^*)

c) Egyéb politikai jogai: hogy az országgylés-

nek, jelesen a frendi táblának elnöke volt; mit csak

az 1848: 4, 7. §. változtatott meg. Nemkülönben el-

nöke volt a magyar kir. helytartótanácsnak. ^^) F
gondviselje az országos levéltárnak, honnan az a végett

folyamodóknak hiteles másolatok adatnak ki. ^^) A tör-

vény jelölte esetekben gyámokat rendel. *') Nehezebb

ügyekben a király által törvény szerint meghallgatan-

dó. ^^) Koronázásnál a koronát az esztergami érsekkel

együtt teszi a király fejére. Pest Pilis és Zsolt törvé-

nyesen egyesített megyék' örökös fispána , s a jászok'

és kunok' grófja. '^)

^0 1485: 1.

^'^) 1485 : 7 ; 1. fennebb 43 §., mi azonban a fejedelemnek

és következleg a küls képviseltetésnek az ausztriai örökös-

tartományokkali közössége folytán természet szerint változást

szenvedett.

í^) 1485: 2, mit az 1681 : 1 ; 1715: 5 s ujabb töi-vények

is megerösítnek ; I. fennebb a szöveget e §. 9) jegyzetéhez.

'*) 1485: 6; erre utal már az arany bulla' 31. czikkelye.

1^) 1723: 97.

'6) 1622:31.

^') 1659:30; 1715: 68; 1765:26.

'«) 1741: 11,3. §; 1791: 17.

'9) 1485: 11; 1659: 76; 1751: 2. 25; 1791 : 5. Azon-

ban az 1848 : 28 a nádori méltósághoz kötött liivatalok iránt

különösen, de csalv ideiglenesen intézkedett.
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d) Katonai hatóságánál fogvtv, mint az ország' kö-

zönséges fö kapitányára ,
'^") a törvények rá bízzák a

közbátorság' fenntartásának f gondját a törvény szabta

módon, **') valamint a magyar nemesi fölkelés' fö vezér-

letét.
''^)

e) Bírói törvényhatóságát illet' jogai :
'^^) '6 az or-

szág' egyik és pedig els nagybírája ;
'^) a hétszemélyes

tábla' f elnöke, ^0 s a királyi táblához két bírót nevez,

az alnádort, s a nádori itélmestert, '^^) az ország' vár-

megyéi közötti határvillongásokban itél, "^) nemkülön-

ben a jászok' és kunok' ügyeit nádori fels itélszékén

eldönti.

f) Nádori adományokat tesz, a törvény szabta föl-

tételek' megtartása mellett. ^^)

2). Az ország' zászlósurai között második helyet

foglal el az országbíró, ^^) kinek hatáskörét a következ

^^) 1485 : 4, megersítve a már többször idézett ujabb tör-

vényczikkelyek által.

^') 1622 : 23.

^^2) 1609:66; 1715:21; 1791:5; 1808:2.3.

^^) Bírói törvényhatóságának régibb körére fennebb a 9)

jegyzetben volt utalva ; 1. az iránt az ott idézett B ar t a 1 o n kí-

vül C z i r á k y t is, 223. 224 §.

2í) 1485 : 9 ; 1486 : 68, 1 §.

=^5) 1723 : 24.

^^) 1500 : 8 ; 1542 : 28. Az alnádor (vice-palatinus) jól

megkülönböztetendö a régi pro-palatinus-tól.

") 1618:71; 1635: 19.

««) 1609:66; 1659:30; 1715 :.S3; 1723:4; 1741:20.

Ezekrl 1. a m. magánjogi Írókat; eredetök- s alapjoki'ól Czi-

ráky, 226—230 §.

^^) Az országbírói hivatal' eredete a magyar királysággal

egykorú. B a r t a 1 szerint (Comm. I, 320 s köv. 1.) az ország-

bíró, ki, mint királyi udvarbíró, helyettescvel együtt comes curia-
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fö pontok jelölik : ö az ország' egyik ii'igybírája, ^") s

mint illyen hiteles pecsét alatt bírói parancsokat ad ki,

és hiteles helyet tart; a kii'ályi táblához alországbírót s

országbírói itélm estért nevez ki; ^0 a hétszemélyes

táblának és a m, kir. helytartótanácsnak tagja, és mind-

kettnek a nádor' jelen nem létében elnöke ;
^^) nem kü-

lönben a frendi táblának a nádor' megnemjelenésekor

elnöke volt.

3). Méltóságra nézve harmadik a horvátországi
bán, ^^) kinek mai törvényes hatásköre a következ ;

lis, maior és minor nevezete alatt fordul etö, eleinte palotagróf,

comes palát inus név alatt is eljön (valamint viszontag, sz. István-

tól kezdve a bíi'ói hatalom a királyi méltóság* kifolyásául tekin-

tetvén, a nádor is neveztetett comes citnaZís-nak), rendes hatal-

mánál fogva csak a királyi udvarban a király' pecsétje alatt szol-

gáltatott igazságot ; rá és helyettesére volt bizva a khály' pe-

csétje, 8 azért királyi jelenlét (praesentia regia) czimével élt. A
királyi curia régi hatáskörét 1. ugyanott.

3"') 1486 : 68, 1. §. ; mint illyen, esküjét a király' kezébe

teszi 1486 : 73.

^0 1715:29.

32) 1723 : 24, 4. §. és 97. 5 §.

^^) Sajátlag Tót-, Horvát- és Dalmátország' bánja (Szlavó-

nia itt régi valódi értelmében veend, ámbár az 1741 : 50 által a

magyarországi területhez tartozó Szerem, Posega, Valkó és Ve-

röcze vármegyék, mellyekre ráragadt az alsó-tótországi nevezet,

a bán' hatósága alá rendeltettek). Hajdan szlavóniai, kroátiai s

dalmátiai vagy tengermelléki bánok külön is fordultak elö. A
horvátoknál bánok, mieltt a magyar korona' hatósága alájöttek

volna, minden kétségen kivül léteztek. A báni hatáskör régebben

szélesebbre terjedett ; utóbb igen lehanyatlék, régi hatályának

helyreállítását több törvény sürgette (1608 : 11 ; 1609 : 27. 28
;

1649: 33; 1681: 62. 66. 71; 1687: 22; 1715: 114; 1723:87),

míglen ujabb törvényczikkelyek azt ismételve elismerték s meg-
ersítették (1741 : 47 ; 1791 : 24) ; bár még sem kapták többé
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a horvát-, tót- és dalmátországi részek számára, királyi

megyegyezéssel , közgyléseket hirdet s azokon elnö-

köl, ^*) valamint a báni táblánál is, mellyhez albánt ne-

vez ki. ^^) A nevezett tartományokra nézve nagybíró,

s mint illyen bírói parancsokat ad ki az alája rendelt

bíróságokhoz ;
^^) midn a magyar kir. helytartótanács-

nál megjelent, itten méltósága rangjának megfelel ülés-

sel és szavazattal birt ;
^') esküjét a király kezébe teszi

le; ^^) rendesen tartományában lakni köteles, ^^) s hosz-

szabb távolléte vagy akadályoztatása esetén, helytartót

kap, ki tiszti teendit, a katonaiak' kivételével végezze/")

Katonai ügyekben a bánt a hatósága alatt álló kapcsolt

részekben a fkapitányi hivatal illeti , s mint illyen.

Dalmát-, Tót- s Horvátország' nemesi fölkelésének is

közvetlen f parancsnoka. *^)

kezökbe azon hatalmat, mellyel a mohácsi vész eltti idkben e

tartományokat, a nádorokhoz némileg hasonló állásban, igazgatták.

3*) 1791:58.

35) 1723 : 89.

36) 1659 : 45.

3') 1791 : 58.

38) 1486: 73.

•''9) 1741:47; 1764: 34.

*") Rendszerint ugyan a zágrábi püspök neveztetett ki báni

helytartónak, a nélkül azonban, hogy e hivatal püspöki székhez

lett volna kötve, 1723 : 89.

*0 1808 : 5, megegyezöleg az 1681 : 66 és 1741 : 59. tör-

vényczikkelylyel. A kapcsolt részekhez tartozó területrészekbl

alakított katonai végvidékek' egész terjedelembeni visszahelye-

zése a bán' törvényes hatósága alá — me Ilynek helyreállítását s

fenntartását annak idején számtalan országos törvény, 1608 : 11

kor eltt; 1609:27.28; 1630:25; 1635:32; 1638:32;

1649:33; 1681:62; 1687:22; 1715:114; 1723 : 87 ; 1729 :

20; 1741: 47 stb. sürgette — az országgyléseken a legujabh
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A kir. tárnokmester a tárnokszék' feje, mely-

lyen a tárnoki törvényhatóság alatti városok' fölebbvitt

ügyei megvizsgáltatnak ;
'^'^) ugyanezekhez , mint nagy

birájok, bírói parancsokat ad; esküjét a király' kezébe

teszi ; az országgylésen
,
jelesen a fórendi táblánál, a

nádor' és országbíró' távollétében elnökölt; a hétsze-

mélyes tábla' és m. kir. helytartótanács' tagja , söt ez

utóbbinak ülésein rendesen, nádor és országbíró távol-

iévén, o vitte az elnökletet.

Az ország' többi zászlósurai ujabb idkben '*^) a

köz igazgatásban részt nem vettek ; söt — kivévén a

nemes testörsereg' kapitányát — tisztségökben is csak

a kir. koronázás' alkalmával szerepelnek. Épen csak

hogy a kir. flovászmester országgylés' idején a kir.

udvar' s a rendek' számára szállásokról gondoskodott,

nemkülönben gondot fordított az élelmiszerekre, azok'

tulcsigázott árának korlátolására, s visszaélések' elhárí-

idökig az ország' elleges sérelmei' sorában hiában szorgalmaz-

tatott.

*^) Már sz. István' korától kezdve a királyi udvarnál, az

ügyeket a curiában s az országban rendes hatalommal itélö nádor

s országbíró msllett, a fhivatalnok volt; törvényhatóságának

eredete a sz. István által a székesfejérvári polgároknak adott ki-

váltságban keresend, miszerint ügyeiket a királyi jelenlét vagy

a tárnokmester elébe vihették, — mellyben kérelmökre rendre a

királyok által más városok' polgárai is részesíttettek ; Bartal,

Comm. I, 267. 302 1. Tárnoki sz. kir. városok : Bártfa, Buda,

Korpona, Kassa, Debreczen, Eperjes, Kszegb, Gyr, Kis-Mar-

ton. Modor, Újvidék, Pest, Soprony, Szakolcza, Szathmái'-Né-

meth. Szeged, Temesvár, Szabadka, Nagy-Szombath, Zágráb,

Zombor, és a be nem czikkelyezett Pécs és Eszék ; a többi sz.

kir. város személynöki. Lásd mág a tárnok' törvényhatóságáról

az 1741 : 12.

'*^) A hajdam-a nézve 1. Bartal, Comm. I, 267 s köv. 1.
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tására; **) a kir. föajtónálló pedig a nplvános bevonu-

lások' rendjét igazgatja, s 1848-ig az országgylésen a

frendi táblánál az ajtóra személyesen felügyelt, vala-

mint az alsótáblánál idöleg'rendelt helyettese ; az ország-

gylési üléseken szkség' esetén csendet parancsolt, s a

frendeknél az egyes szavazatokat beszedte. ^^)

A zászlósurak után rangban következik a p o s o-

nyi gróf, *^) kit, valamint a két koronart, a

furak' üléssoráról intézked 1687: 10 a zászlósuraktól

tisztán elkülönít.

A két koronar az eddig felsoroltak után rang-

ban közvetlenül következik , s a többi országnagyokat

méltóságban megelzi, habár nevök a kir. végzemények-

hez nem igtattatik. Választatnak országgylésen, a ki-

rály által a világi rendbl valláskülönbség nélkül kije-

lölt született magyar férfiak közöl, ^^) s eskjöket a ki-

rály és országgylés eltt teszik le. **) A volt koronar-

s illetleg örököseinek a kulcs átadása iránti megnyug-

tatása és a felelet' terhe alóli feloldoztatása szinte or-

^*) 1647:123; 1649:62; 1655:88.
*^) Régi szokásnál fogva, mellyel megersített az 1495 : 25.

**) A posonyi grófi méltóság, a poson3rmegyei fispánj^ság-

gal s a posonyvári kapitánysággal együtt a Pálflfy grófok családjá-

ban örökl, 1599 : 48. Még Verböczy (Hk. 1, 94) a posonyi

grófot a temesi gróffal együtt a zászlósurak közé sorozza ; a te-

mesi gróf méltóságát Mária Terézia helyreállította, hanem ennek

neve nem igtattatik a kir. végzeményekbe.

*') 1608 : 4 kor. eltt, s a királyi hitlevél 2. pontja. Id-
közben a király ideiglen a legközelebbi országgylésig nevezhet

koronart, 1715: 38, 1 §. Ugyanezen törvényczikkely eltörölte

az 1681 : 35 azon határozatát, miszerint a kamaraelnök nem le-

hetett koronar.

*®) 1715: 38, hol az eskü' szavai is olvashatók, tnellyek-

böl látható, hogy egyiknek mindig a korona mellett kell laknia.
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szággyülésen történik, s törvényczikkelybe igtattatik. *^)

A többi furak részint hivataluknál fogva azok —
a fispánok ^*') (mind az örökösök , mind a többiek), és

a fiumei konnányzó ^0 — részint kii'ályi kegyelemlevél

által nyert s örökl berezegi, grófi vagy bárói személyes

méltóságuknál fogva. ^^) Az 1687: 10 szerint a koro-

narök után következnek ülésre nézve a frendi táblá-

nál a fispánok , és pedig elbb az örökösek , beigtatá-

suk ideje szerint, aztán a többiek, szinte beigtatásuk

ideje szerint. Minden fúr országgylésre nemcsak ktl-

lön meghivatik királyi levél által , s mint már említve

volt, a frendi táblánál személyesen bir ülés- és szava-

zatjoggal : hanem a ki személyesen meg nem jelen, va-

lamint a mágnások' özvegyei is, tulajdon követeket küld-

hettek, st küldeni tartoztak, ") kiknek helyök az alsó-

táblánál volt. ^*) A tartományi fbiztosság' igazgató-

jának frendinek kellett lenni. ^^)

4») Lásd legújabban 1844: 1; régibb példák : 1715:38;

1741: 6; 1791 : 8 stb.

^°) Ezekrl a megyerendszernél lesz közelebbrl szó.

^0 1807 : 4.

^^) Illy adományozás példája Magyarországon már 11. Endre»

korából kimutatható. B a r t a 1 , Comm. I, 233 1. Lásd bvebben

Cziráky, 244—252. §.

^^) Ezekben a törvény megkívánta, hogy birtokos nemesek

legyenek (1625 : 62 ; 1655: 61 ; 1723 : 7). Egy küldött kettnél

többnek képét nem viselhette (1681 : 51) ; az 1649 : 44 illy sze-

repléstl elzára ügyvédeket, harminczad- és vámszedket, hanem

ezt az 1655 : 61 ; 1715 : 50 enyhítette.

54) 1681 : 51.

") 1723 : 100.
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50. §.

Folytatás. III. A nemesi rend.

Kik az ország' nemesei közöl sem az egyházi sem

a világi föm-ak' rendéhez nem tartoznak s ezek' külön

jogaival nem birnak , az országrendek' harmadikához,

a szorosabb értelemben vett n e m e s i r e n d h e z szá-

míttatnak, (melly gyakran megkülönböztetésül lovag-

rendnek is neveztetik), s a nemesi szabadságot alkotó

és mindnégy országrendel közös, közönséges nemesi jo-

gokat és mentességeket élvezik , s illetleg élvezték ; a

mellyek tekintetében monda Verböczy, hogy „minden

föpap és zászlósurak s a többi országnagyok az ország'

egyéb nemeseivel együtt mindenkor egy s ugyanazon

nemesi szabadság' kiváltságával ékesítvék." '^) Minél-

fogva e helyen, — az országrendeket álalában illet or-

szággylési jogon kivül, mellyet a vármegyei kebelze-

tekben egybefoglalt országrendek' közönségei képvisel

követeik által gyakoroltak ; valamint azon jogon kivül,

hogy ugyanezen közönségek mind közigazgatás' mind

^) Az ország' régi igaz nemesei', és egyéb vitézl szabados

osztályok' eredete, változása, egymáshozi viszonyai, míglen az

országos nemesség* egyenl jogaiban részesültek — a magyar

jogtörténetnek egyik legérdekesebb s legszövevényesebb tárgyát

képezik, mellynek kiderítésén legjelesebb tudósaink fáradoztak

;

az eredményeket egybefoglalva és saját vizsgálódásaihoz képest

kiigazítva feltaláljuk Bartal' commentárjaiban, fleg I, 210

—224. 234—245. 289—293 1. II, 119—122. 155—158. 202-

m, 31. 65—70 1.

2) Hk. I, 9, 7 §. ; 1492 : 50.
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törvénykezés' tekintetében törvényhatóságokat képeztek,

— felsorolandók a közönséges nemesi jogok s kiváltsá-

gok, mellyek közöl némellyek sarkalatosaknak tartattak.

Verbcíczy, Hk. I, 9. sarkalatosakúl a következ

négyet sorozza fel : a) hogy a nemesek , hacsak elbb

idézve, vagy perbe hiva s törvénykezési rend' utján

marasztalva nincsenek, személyökben bárkinek folya-

modására, vagy vádjaira, vagy kérelmére, sehol és senki

által le nem tartóztathatnak, b) Hogy az egész ország'

nemesei senki más' hatalma alatt nincsenek, mint a tör-

vényesen megkoronázott fejedelemé alatt ; s maga a fe-

jedelem is, valakinek puszta panaszára és suttogására,

senkit közölök, törvény utján kivül, s a másik felet meg
nem hallgatva, személyében vagy vagyonában

,
rendes

hatalmánál fogvást meg nem háboríthat, c) Hogy tör-

vényes jogaikkal, s földbirtokaik' határain bell fekv

minden jövedelmeikkel, tetszésök szerint mindenkor sza-

badon élhetnek, és minden föltételekhez kötött szolga-

ságtól^,^ ^s adalékok' s gyüjtelmek' , adó' , vám' és har^
|

minczad' fizetésétl egészen mentesek s kivétetvék ; csu- '

pán az ország' védelmére katonáskodni tartoznak, d) , ^

Hogyha királyaink' valamellyike a H. Endre' közön-

séges végzeményében nyilvánított s kifejezett nemesi

szabadságuk ellen valamit tenni merészlene, akkor min-

den htlenség' vétke nélkül szabadságuk van annak el-^

lenszeglni, s ellenmondani mindenha.

Ezek közöl az els és második szabadság, a sze-

mélyes szabadságnak és jogállapot' sértetlen fenntartá-

sának, leg-alább a honpolgárok' ama kiváltságos osz-

tályaira nézve , nevezetes , és ma is nagy fontosságú

gyakorlati biztosítéka. Habár nem úgy értelmezend,

mintha valaha viszontag az országban törvény szerint,
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bál-kit s bármelly állapotú személyt, ha nem is volt ne-

mes
,
meg nem hallgatva s a törvény' rendén kivíil el-

marasztalni, vagy személyében s vagyonában, akár

magának a királynak , szabad lett volna háborímia.

Csakhogy ez a nemesekre nézve különösen s kittinc^en

volt sarkalatos jog gyanánt biztosítva, mellytt utóbb is

számos törvény megersfte, ^) me'ly alól azonban né-

melly kivételeknek volt helye. ^) A harmadik az 1848:

I 8 által elenyészett. ^) A negjedik pedig már az 1687 : 4

által eltöröltetett. ^)

3) Arany bulla : 2 ; 1439: 27; 1492: 11. 12; 1563:22;

1608: 16 kor. eltt; 1613: 34; 1618: 14; és fleg 1723: 5.

*) Kivételek: felségsértési és honárulási bün' esetei, 1715 :

7, megersítve 1791 : 56 által; ha valaki nagyobb gonosztetten,

úgymint: szántszándékos gyilkosságon, faluk' felgyujtásán, tol-

vajlás- vagy rabláson, erszakos paráznaságon éretik, Hk. I, 9,

2 8 3. §. ; 1791 : 41 ; szökött vagy zászlóját elhagyó katonákra

nézve 1598 : 31 ; 1601 : 14; számadással tartozó köz- vagy ma-

gán-tisztviselkre, ha mieltt számot adnának, vagy szolgálatban

levk, ha a szolgálati id kitelése eltt, szökni készülnének 1471

:

2; 1492:24; 1554: 20; 1622:65; ösméretes gonosztevkre

nézve 1546: 25; 1625: 13; 1687: 14; 1723: 5, kiknek laká-

sukon kivül alig van egyéb jószáguk, hacsak elkövetett gonosz-

tettök különben nyilvánvalóan s elegendleg tudatik; végre

azokra nézve, kik törvényesen megidézve meg nem jelentek s

nyomozó levelek által üldöztetnek 1625 : 13, 7. s 8. §. Különben

a nemeseknek a per fólebbvitele is szabad lábon van megenged-

ve, hacsak szökésrl nem gyanúsak, 1563: 41, 1. §; 1791 : 41.

A második szabadság' fontossága a nemesekre nézve kitnen nyil-

vánult az 1848-ig fennállott magán-hatóságok' irányábani mentes-

ségökben. Cziráky, 170. 171 §.

^) Különben a polgári telkeket tartó nemesek már a ré-

gibb töi-vények szerint (Zsigmond II: 10; 1608 : 13 kor. eltt;

1647 : 78 ; 1715 : 77 stb.) az azokra es terheket hordozni vagy

megváltani tartoztak; hasonlóképen az idegen jószágon úrbéri
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Eg-yéb köztekintetben fontos jogaik a nemeseknél

a nemes' személyének a törvény által különös módon

védett sérthetetlensége ;
') katonaszállásolástól mentesek

voltak; ^) az országban nemcsak mindennem tisztsé-

gek', hivatalok' s méltóságok' viselésére képesek, ha-

nem elbbi idkben az ország' köz hivatalaira s a vár-

meg\éknél csak jó birtokú nemes emberek alkalmaztat-

tak, ^) — azonban ezen eljogot megszüntette az 1844:

5, kimondván, hogy „az országban s kapcsolt részekben

született vagy honosított, s törvényesen bevett bármelly

telket tartó nemes minden szolgáltatással egyaránt tartozott a

földesm-nak, 1563 : 69 ; 1613 : 4 ; 1647 : 95, 9 §. ; 1836 : 11

;

liarminczadfizetési kötelességökröl 1. fennebb 42 §. 6) jegyz.

Míg fennállott, a nemesség' ezen adómentessége, mindig

sarkalatos jognak tartatott, mint azt 1715:8; 1723:6; 1741:

8 is tanúsítja; azonban a közjó úgy kívánván, a nemesség által

fizetend segedelmeket pénzben és termesztményekben is kész-

séggel megszavazott az országgylés , 1. 1595 : 3 ; 1596 : 6
;

1792: 6; 1796: 2; 1807 : 2 ; 1812 : 1 ; 1836:41; 1840:44.

s felajánlott a nemesség, 1808 : 7 ; 1827 : 12 ; stb.

*) Ezen törvényczikkely által az arany bulla' 31. czikke-

lyében foglalt ellenállási záradék eltöröltetett, minélfogva az a

király' koronázási esküjében is, hol az arany bulla' megtartását

ígéri, kivétetik.

') Hk. I, 14 ; II, 55 ; I. Lajos 1351 : 9 ; 1486 : 55; 1492 :

74 ; és ujabban 1 723 : 10. Vérdija is nagyobb mint a nemneme-

seké, Hk. I, 2 ; m, 5.

^) 1486 : 62 ; 1567 : 39 ; 1595 : 27 ; 1G62 : 13 stb., hanem
csak nemesi udvaraik, udvarliázaikra nézve. E mentességet az

1848: 8 elvben szinte eltörölte.

") 1435:2; 1486:9; 1492:34; 1507:4; 1681:27;
1723: 24. 56. 97. stb. Az 1723: 100 szerint az ország' kerületei-

ben a tartományi biztosoknak épen a nemesi (lovag-) rendbl

kellett lenniök ; valamint a királyi jelenlét' törvényszéki helytar-

tóját szinte ezen rendbl volt szokás kínevezni, 1751 : 6; 1765 : 5.

Récsií Magyar köijüg. 20
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vallása lakosoknak, akár kinevezéstl, akár választástól

függ' minden köz hivatalokra leend alkalmazásában

az, hogy a nemesi osztályhoz nem tartoznak, akadályul

nem szolgálhat." Nemkülönben a nemesek saját nem-

zetségi czimereikkel élnek. Más mint nemesi , tehát

vármegye' és kir. curia' törvényhatóságának alárendelve

nen voltak, ^°) azonban az 1848: 23,2. §. szerint a város

határában létez nemesek' személye és javai, rendri,

büntet és magán-jogi tekintetben a városi hatóságnak

alá vannak vetve; ^') nemesi jószágaikon líri törvény-

hatóságot gyakoroltak nemtelenjobbágyaik fölött ''^)—
míglen az 1848: 9 azt, az m-bér' és pótló szerzdések'

alapján gyakorlatban volt szolgálatokkal (robot), déz-

mával és pénzbeli fizetésekkel együtt, megszüntette.

Nemesi jószágokat (ius possessionarium) gyökeresen és

örök idre Magyarországon csak nemesek szerezhettek

s birhattak szilárd jogon, nemtelenek' s idegenek' kizá-

rásával *^)— míglen a nemnemesekre nézve e korlátolást

az 1844:4 eltörölte, mondván, hogy „az országban s

kapcsolt részeiben született, állandón lakó, s törvénye

sen bevett bármelly vallású nem-nemes honfiak , álta-

luk bármi czímen eddig szerzett , vagy jövben szer-

zend nemesi javakra nézve , nemesség' hiánya miatti

nembirhatási ügyúton ezentúl nem háborgattathatnak.

»«) 1647 : 78. 93 ; 1649 : 17, azért törvény elébe állíttatni

nem lehetett, Hk. 11, 23.

*0 Vesd ö. 1848 : 27, 2. §.

1=) Zsigmond IH : 10 ; Hk. m, 25. 26 ; 1729 : 41 ; 1836 :

10; 1840: 7, 11—17 §.

13) Idegenekre nézve: arany bulla: 26; 1630: 30; 1715:

23 ; nem-nemesekre nézve a kizárás a kir. curia törvényma-

gyarázó döntvényein alapúit, Frank I, 128 §.
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Illy jogokkal szemben, a nemességnek viszontag

különös, azokon alapuló kötelezettségei voltak. Jelesen:

mint a sz. korona' tagjai, a nemesek a király- s koroná-

hoz különös hséggel, *^) a törvények és törvényható-

ságok iránt engedelmességgel tartoznak viseltetni; *'')

a megyékben, a melly hivatalokra megválasztattak, el-

fogadni tartoznak , s a törvényes ok nélkül elfogadni

vonakodók bii'ság alá esnek ;
^^) országgylésre királyi

levél által meghivatván , a kitzött idben s helyen, a

maga módján , tehát személyesen vagy küldött által

megjelenni s jelen lenni tartoznak; **) végre a minden

adó' terhétl mentes nemesség a hon' védelmére, midn
a nemesi fölkelés elrendeltetett, fegyvert fogni, és a föl-

kel nemesek az orözág' határán bell saját költségö-

kön, azon kivül a király' költségén katonáskodni tar-

toztak. '^)

^^) Hk. I, 12 ; régebben a rendek a királynak különös

hségi esküt tettek le, mint az 1453 : 2 bizonyítja. Erdélyben a

legújabb idkig fennmarada azon szokás, hogy a rendek kódo-

lási esküt tegyenek le, az erd. 1 744 : 4-ben foglalt forma szerint,

s arról szóló oklevelet, mindenkinek aláirásával, a három nem-

zet' s minden alá'ók' pecsétjével megersítve felküldjenek, erd.

1791 : 4.

»^) Zsigmond VI : 7 ; 1486 : 58 ; 1492 : 67 ; 1495 : 69 ;
s

fleg 1507 : 8.

»«) 1492 : 34 ; 1507 : 4 ; s erre is értend 1723 : 90.

*') A meg nem jelenkre vagy engedelem nélkül távozók-

ra, valamint azokra, kik az országgylés' helyén lévén bár, az

üléseket nem látogatják, bírságokat szabnak 1498 : 1 ; 1639 : 79
;

1662 : 33.

*®) Már fennebb a 41. §-ban megjegyeztetett, hogy a ne-

mesi fölkelés rendszere, alapjának, a nemesség' adómentességé-

nek eltörlése s a közteherviselés' elvének felállítása óta (1848 : 8),

többé gyakorlatinak nem tekinthet. A mi pedig a nemesi fölke-

20*
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Szereztetik a nemesség — akár eredetét, akár

örökl átszállását '^) tekintve — csak is a törvényesen

koronázott király' kegyelmébl ,
^") nemes jószág ado-

mányozása, "*) vagy nemesít levél (litterae armales)

által ;
^^) külföldi nemesek pedig, midn királjá kivált-

lés' azon alalízatát illeti, mellyet az 1715:8 óta, a honvédelmi

rendszerben az állandó katonaság' felállítása által történt válto-

zás' következtében nyert, — elég itten megjegyezni, hogy a ne-

mesi fölkelés' különböz fajai közöl, a portaszáni szerinti {porta-

Us) és zászlóalji (banderialís) fölkelés az 1715: 8 által, helyét az

állandó magyar ezredek pótolván, elenyészettnek tartatott, s csak

a személyes fölkelés maradt volt fenn rendkívüli honvédelmi

eszközül rendkívüli szükségek' esetére ; C z í r á k y , 557—562. §.

^^) Osí nemességgel bírnak, a kik nemes apától vagy fiu-

sított anyától törvényes házasságban származtak, Hk. I, 7. Tör-

vényeink szerint a katholika egyház' papjai ugyanazon szabad-

ságokkal éltek, mint a nemesek (Hk. I, 2; 1647: 16, 10 §.

;

1715:27, 1§.).

2*^) Lásd fennebb a 37. §. Minden nemesség kútfon-ása a

kii'ály, Hk. I, 3. 4.

"0 Ugyancsak a 37. §-ban már megjegyeztetett, hogy az

1848 : 8 óta a pusztán nemes jószágadományozás által, a neme-

sítés' megemlítése nélkiüí nemesítés' fogalma nem lehet többé

gyakorlati.

''^) Megkívántatik, jeles érdemeken fölül (Hk. I, 6 ; 1622 :

17; 1741: 19), a) hogy a ki nemeslevelet nyer, honfi legyen,

miszerint idegennek, habár hazánkban letelepedne, az annak-

elötte nyert nemeslevele semmit sem használna, 1630 : 30, 2. 3.

§. (de a helybeli befogadás is elegend. Kh'. válasz 1792 jun.

12) ; b) hogy városi polgárt a városi tanács és kh-. tanácsos urak

(1649 : 15, 1. §.), más embert a vármegye, vagy legalább három

királyi tanácsos ajánlja (1630: 30, 1. §. a mi jobbágyokra nézve

az 16?2: 17; 1630: 30, 4. §-ban volt határozva, az urbéríjvi-

szony' eltörlésével elenyészett) ; c) semmisedés alatt szükséges,

hogy a ki nemeslevelet nyert, azt lakó megyéjében kihirdettesse
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ságlevél és törvény által honíiiisíttatnak , magyar ne-

mességet is nyernek. '^^)

51. §. ^

-

Folytatás. IV. Sz. kir. városok. ^-

Az ország' r endei között negyedik helyet a s z a-

bad királyi városok') foglalják el , mellyekhez

1791 óta némelly külön portákkal biró, s országgy-

lési joggal felruházott szabad kerületek is járultak. ^ i

Szabad királyi városok azon helybeli községek,

mellyek királyi kegyelembl nyerték azon kiváltságot

miszerint minden magán földesúr' hatósága alól mente-

sen, egyedül a király' hatalma alatt álljanak, ") s a me-

gyei törvényhatóság alól kivéve, területökön magok
gyakoroljanak törvényhatóságot, közigazgatási dolgok-

1630 : 30, 5. §. törvény' értelmében egy év alatt, Hk. 11, 12

;

de a nemeslevél' késbbi kihirdetése is már elfogadtatott, kir.

válasz 1792 május 18. Kassics, Laurea virtutis, Pest 1826.

96 §.

2=») Lásd fennebb 48 §.

*) A sz. kir. városok' eredete- s fejldésérl Magyarorszá-

gon l. Bartal, comm. I, 300—305. 11, 158 s köv. 210 s köv.

Ili, 83—86. 123—129 l. Vannak személynöki és tárnoki váro-

sok; a bányavárosok különösen a bányatörvényhatóságnak íh

alávetvék.

^) Szabadságukért mérsékelt királyi adót {censiis regius)

fizetnek, mellynek tekintetébl a korona' javaihoz számíttatnak,

1514: 3; st néha, mint 1715: 36, a király minden város' föl-

desurának mondatik, de nem azon értelemben, mint jobbágyok

fölött.
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ban úgy, mint a polgári és büntet igazságszolg-áltatás'

ügyeiben. ^)

A sz. kir. városok' egyéb jogai a következkben

összpontosultak : ") a) bogy, valamint a megyék, az or-

szággylésre külön-külön követeket küldöttek , a kik

üléssel és szavazattal birtak az ország' rendéi között :
^)

^) De a megyei árszabás elbb a városokra is kiterjedt,

1659 : 71 ; 1625 : 40 ; most már kétségkívül nem, tekintve

1848 : 23, 25. §. Gazdasági dolgokban a városokat felsbb hata-

lommal a m. kir. udv. kamara kormányozta. Az 1715: 36 gon-

doskodott, hogy kamarai bizottságokkal szükség fölött ne ter-

heltessenek.

^) A városok' kiváltságait s szabadságait sokszor meger-

sítették törvények, de oda téve, a mennyire az ország' törvényei-

vel s a nemesi szabadsággal nem ellenkeznek (p. o. 1649 : 15

;

1681 : 41) ; arra is vannak példák, hogy a törvény a nem tetsz

kiváltságokat eltörölte, p. o. 1498 : 39 ; 1635 : 20. 21.

^) 1608 : 1 kor. után, ugyan vonatkozólag csak azon váro-

sokra, mellyeket az 1514 : 3 nevez, a többiek' állapotát pedig

törvényváltozásig függben hagyván ; de nem csak az akkori

városok régi helyöket megtartották, hanem az ujabbak is ha-

sonló jogot nyertek; 1638:42. 63; 1649:39. 40; 1655:65;

1681 : 60 stb. Hanem utóbb az 1687: 17 több város' fölvétele

ellen tiltakozott, kivévén ha felsége nagy érdemek' és a közjó

tekintetébl egyet vagy mást azon kegyelmére törvényczikkely

által méltatna — tiltakozása okául e törvény azt adván, nehogy

a városok' szavazata a megyékét számban meghaladhassa ; s

csakugyan késbbi szabaditások is történtek, mellyek beczikke-

lyeztetvén, az illet városoknak az országgylési jogot megsze-

rezték : 1715: 107—109; 1751:27; 1791:30; 1807: 4. 27.

Holott az 1806-ben felszabadított Pécs, és az 1 806-ban kiváltsá-

golt Eszék a törvénybe igtatás' elmaradása miatt e jogot leg-

újabb idkig nem élvezhette. Különben megjegyzend még,

hogy a sz. kir. városi kiváltságot valamelly község csak úgy
nyerhette, ha magát elbb az úrbéri viszonyból és úri hatóság

alól, melly alatt addiglan állott, kiváltotta ; a király és hon iránti
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b) Mindegyik város, testületileg- véve, bir a nemesi sza-

badsággal; ^) c) tulajdon czímerrel és pecséttel; ') d)

egyházi védhatalommal, mellynélfogva lelkészt magok
választhatnak ; ^) e) piaczot , héti és országos vásárokat

tarthatnak; ^) f) örökölnek a városiak' nrafogyott va-

gyonában; ^") g) hadi adón és katonaszálláson kivül

egyéb országos terhet nem viselnek ; söt a bányaváro-

sok katonaszállással sem tartoztak. ^') h) Mint az or-

szág' egyéb törvényhatóságai, gyakorolják azon jogot

érdemeket bírt felmutatni, és meg tudta bizonyítni, hogy a köz

terhek' hordozására képes. — A városok' országgylési részvé-

tének némi nyomai már Hl. Endre' 1298-diki végzeményében
felösmérhetök. Bizonyos, hogy Zsigmond 1405-ben a kir. váro-

sokat országgylésre hivta meg ; s azóta közügyekben, ország-

gyléseken és azon kivül, a városok, föleg a tárnoki vái'osok'

követjei is részt vettek. Bartal, comm. II, 211 1. Ili, 127 1.

") Annálfogva földjét a város már 1848 eltt valódi sajátul

birta, s mint más földesurak, ottan az úgy nevezett kisebb kir.

haszonvételeket gyakorolta. Nemes jószágot birhatnak (p. o.

1542 : 34 Pos.), ezek' tekintetében a megyei hatóságot elösmérni

tartozván (1498 : 38 ; 1537 : 3. 21 ; 1542 : 35 Pos. stb.) ; hanem
már 1542 : 33 Pos. rendeli, hogy a sz. kir. és egyéb városok ne-

mes jószágot sem kir. adomány, sem zálog nevén ne nyerhesse-

nek (1608 : 6 kor. eltt). A nemesi fölkelésben részt vettek, s a

hatalmaskodás' díját mint egjegy nemes személy, úgy kapják

vagy fizetik (p. o. 1647 : 81 ; 1649 ; 18 ; 1741 : 63, 18. §; 1805

:

1, 11. §. Az egyes polgárokra azonban a nemesi kiváltság nem
terjedett ki, kik egyébiránt az egész országban vám- és hely-

pénztl mentesek voltak.

') Kir. kiváltságlevelek' alapján, 1. Hk. ü, 13.

«) P. o. 1681 : 41.

") Kir. kiváltságlevelek' alapján.

'") 1649: 16.

<') 1715:43; 1723:65. A városi tanácsosok' saját lak-

házaikra voltak m öntések a katonaszállás' terhétl, 1715 : 77.
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miszerint az országos törvények' határain bell, liely-

liatósági szabályokat (statútum) hozhatnak. "^)

Ezen negyedik rendhez tartoztak még azon sza-

bad kerületek, mellyek országgylési joggal ruháztattak

fel, úgy mint: a jász-kún kerületek, és a Hajdú kerület,

mellyeknek országgylési ülés- és szavazatjogot az

1791: 29 tulajdonított , és Fiume s Buccari városa,

mindegyik kerületével együtt, mellyeket ugyanazon

joggal az 1807: 4 és 27 ruházott fel. ")

52. §.

Az egyes honpolgárok' politikai jogai, leMiilelíel az 1848-

(liki törvényekre.

Az 1848-diki törvények különösen biztosított alap-

jogok' rendszerét az egyes honpolgárokra nézve nem

állítottak fel ; annálfogva ide tartozó határozatok az ide

vonatkozó törvények' szavaiból és szellemébl csak

töredékesen egybeállíthatok. Jelesen

:

l). A személyes szabadság' tekintetében : jelenleg

^'^) Hk. III, 22. Ezek elbb a polgárokat átalában, a ne-

meseket polgári telkeik' tekintetében kötelezték.

*^) Ezek' jogállásáról, tekintetbe véve az 1848-diki tör-

vények által tett újításokat, a következ §§-ban lesz szó. A sza-

bad kerületek között kitn helyet foglalt el a túrmezei vagy

turopolyai kerület is, mellynck tagjai azonban valóságos

személyes nemességgel birtak, annálfogva nem a negyedik rend-

hez, hanem a nemesi rendhez voltak számitandók
;
jogállásuk'

vázlása szinte alább fordúland el. Ezen kívül léteztek még né-

melly kiváltságos kerületek, mellyek azonban országgylési

joggal nem birtak, annálfogva az ország"* rendéi között nem is

foglaltak helyet ; ezekrl hasonlóképen alább lesz szó.
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is — átalános jogelvnek a törvényhozás által történend

alkotásáig — gyakorlatinak tekintend a nemességnek

a személyes szabadság' biztosítására vonatkozó ama

sarkalatos joga, melly a Hk. 1,9. czímében van kife-

jezve, s melly fennebb az 50. §-ban kifejtetett; hol egy-

szersmind utalva volt azon jogelvre ,
hogy már régibb

törvényeink' értelmében más rend személyek sem vol-

tak önkényesen, meghallgatatlanúl, a törvény utján ki-

vül, akár a király által , egyszer, egyoldalú panaszra

vagy feladásra, személyökbc-n vagy vagyonúkban bán-

talmazhatok. Egyszersmind kiemelend, hogy az egyenl

személyes szabadság' és jogegyenlség' létesítésére hat-

hatós lépést tett az 1848 : 9. törvényczikkely, az úrbéri

viszony és minden úri törvényhatóság' eltörlése által-

2). A jogegyenlség az 1848-diki törvények' szel-

lemében fekszik ; mindazonáltal az formaszerinti jogelv

gyanánt ottan ki nem mondatott. *)

*) E tekintetben figyelmet érdemel a KK. és RR. határo-

zata a kapcsolt részek ii'ánt (1848 országgyül. irom. 191 sz.

179 1.) :

„Az ország az 1848 évi mártius 31 -kén kelt, örök idkre

nevezetes királyi leirat által megnyerte a sanctio pragmatica'

alapján azon önálló kormányzást, raellyre ös alkotmányánál és tör-

vényeinél fogvajogosítva volt. A törvényhozás kimondotta, hogy a

teher egyenl, megszüntette az urbért, kárpótlást szavazott azok-

nak, kik az úrbéri javadalmak' megszüntetése által értékeikben

csorbát szenvedtek, és ezen kárpótlás' alapjául kijelölte a ma-

gyar kincstári javakat. — Önálló kormány, egyenl teher, sza-

bad föld, kárpótlás az úrbéri javadalmakért, a magyar korona

alatt egyesült nemzetek' javára.

Mindazon institutiók , mcllyeket a jog- és teher-
ogycnlség megkíván, teljesen ki fognak fejtetni ; az alap,

melly a jelen országgylésen letétetett, elég ers és tágas egy



— 314 —

Erdély honlakóira nézve az 1848-diki szentesített

uniói törvényczikkely a jogegyenlség' elvérl imígy

épület fölvételére, mellynek oltalmas falai között elférjen az

egész nemzet és annak minden tagja ; ezen épületet megrakni a

jöv idk' feladata ; de hogy ezen épület fennállhasson, egyetér-

tés szükséges.

A magyar korona alatt különböz nemzetek vannak egye-

sülve ; ezek együttvéve a munkások az állodalom' nagy épületén.

A szabad alkotmány, a közteherviselés, az úrbér' megszüntetése,

kárpótlás az úrbéri javadalmakért, mellyek mind azon egy tör-

vényhozásból sugárzanak ki, és azon institutiók mellyek ezekbl

folynak, a magyar korona alatt egyesült népekre nézve egyaránt

üdvösek csak úgy lehetnek, ha minden népek, mellyeket a ma-

gyar korona egyesít, ezen egy törvényhozásnak hatalmát, és a

magyar koronát, melly a magyar köz állodalom' egységét képvi-

seli, egyenlen tisztelni fogják.

Mind a szabad alkotmányban, mind a terhek' egyenlségé-

ben, mind az úrbér' megszüntetésében, mind azon kárpótlás iránt,

raellyet az állodalom az úrbéri javadalmakért nyújt, minden a

magyar koronához tartozó népek egyetértenek, és ez érdekben

olvadnak össze ; — azon egy, mi iránt egyet nem értenek, azon

egy érdek, mellyben összeolvadni, vonakodnak ; az mi eddig is,

közös törvény, közös haza, és közös korona mellett, Magyar- és

Horvátország' lakosai között különbözést okozott : a nyelv ós

nemzetiség.

Értsük egymást a nemzetiségre nézve is, és legyünk egyek

egy hazában, egy törvényben, és egy szabadságban. A história,

mellynek lapjai harczban békében közösek, legyen jövre is

könyve a testvéri szeretet' bizonyságainak a magyar és horvát

nemzet között, mint hajdan a Zrínyiek', a Frangepánok' idejében

volt : ne engedjük, hogy a kaján irigység és a gonoszak' fondor-

kodásai alaptalan féltékenység' lappangó tüzénél dúló lángot

gyújtsanak, melly mind a két hazát örökre megemésztheti. Jár-

juk le együtt és karöltve a sors' végzetét ; egyetértve ersek le-

szünk ;
egymás' erejével egyetértve boldog lesz a két nemzet

egymás iránt kölcsönös boldogítása által.
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nyilatkozik: „valamint a testvér Magyarhonban minden

lakosok' jogegyenlsége kimondva és életbe léptetve

van, ugyanaz ugyanazon módon itt is, a hazának min-

den lakosaira nézve, nemzet-, nyelv- és valláskülönbség

nélkül, örök és változhatatlan elvi elismertetik, és az

ezzel ellenkez eddigi törvények ezennel eltöröltettek-

nek nyilváníttatnak."

3). Átalános vallásszabadság az ország' törvényei

által nincs behozva ; hanem a honpolgárok' ebbeli joga

azon korlátok közé van szorítva , mellyeket a törvénye-

sen bevett vallások' jogállását megállapító alaptörvények

jelölnek ki.
'^)

f

4). Az ember' szellemlétének lényeges nyilvánulása

az, hogy eszméit, képzelmeit, gondolatjait , véleményét, .

él szóval , Írásban , nyomtatás vagy képleti eladás '

által szabadon nyilváníthassa. A család , magán- vagy
j

meghitt közlekedés' körére szorított gondolat- vagy vé- f

A törvényhozás ünnepélyesen kijelenti egyszersmind : hogy

azon kapcsot, melly által Horvátország és Magyarország egye-

sülve vannak, nem abban keresi, hogy a horvát honpolgárok'

nyelve a helyhatósági közigazgatás' körébl számzetvén, he-

lyette a magyar állíttassék. — Kijelenti, hogy valamint eddig

czélja soha nem volt Horvátország' lakosainak nemzetiségét és

nyelvét elolvasztani, úgy ezen nemzetiséget és nyelvet, mint a

horvát honfiak' eltulajdoníthatatlan sajátját, most is tiszteli, és

épségben meghagyni óhajtja.

A kapocs, melly Magyarországot a részekkel egyesítse :

közös szabadság, közös törvényhozás, közös fökormány, közög

király. A törvényhozás azon szabadságért és jólétért, melly

Hoi'vátországra Magyarországgal közösen fog kiáradni, kivánja :

hogy a kapocsnak nemzetisége magyar legyen, és elvárja, hogy

ezt a horvát hazafiak önként is ismeijék el."

^) Lásd ezekre nézve az 55. §.
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leménynyilvánítás nem leliet tárgyfi a közhatalom' i é-

széröli felügyelés- és korlátolásnak ; s ha azzá tétetnék,

az csak a kémlés' titkos és erkölcstelen eszközei által

lenne gyakorolható. Az említettektl különböz, na-

gyobb és nyilvánosabb körökben , a vélemény' szabad

nyilvánításának jogávali visszaélések a közönséges bün-

tet jog' körébe esnek ; ^) s átalában ez állana a sajtó-

visszaélésekrl is. Hanem a sajtó a köz életben külö-

nös jelentséggel bir : mi azon minségébl következik,

hogy a véleménynyilvánítás- és eszmeközlekedésnek f
közege. Különös politikai fontosságot pedig alkotmá-

nyos országban a sajtónak az alkotmányos állam' ter-

mészete ad, miszerint ennek f iránya a kormányt nép-

szeríívé tenni azon értelemben , hogy a népben a tör-

vények' szükséges, igazságos volta, és az igazgatás'

törvényessége és czélszerüsége iránti meggyzdés föl-

ébresztessék és állandóan fenntartassék : minek követ-

kezéséül a kormánycselekvényeknek folyvást nyilváno-

san birálhatóknak kell lenni a sajtó' utján kifejezett

vélemények által. E tekintetben a sajtószabadság
a népnek valóságos és pedig egyik legfontosabb politi-

kai, az államélet' viszonyaira vonatkozó joga. De a sza-

bad sajtóval elkövethet gonosz visszaélések' rendkivül

messze és mélyen ható rósz következményei — misze-

rint a napi sajtónak egy felbm;jánzó aljasabb része las-

sanként az erkölcsi ésjogi rendnek alaposzlopait aláásni,

az országalkotmány' és kormány' fennállását koczkáz-

tatni képes lenne, de mindenekfölött a nép' gondolko-

dási módját megrontaná , elaljasítná , elerkölcstelenítné,

s a rágalom' nyilai által egyesek' családi s élet nyugal-

^) Az országgylési szólásszabadságról alább lesz szó.
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mát háborítná, és a honpolgárok' magán jogait sértené

— a sajtó iránti különös intézkedéseket tesznek szük-

ségesekké : mellyeket az 1848: 18 foglal magában,

mint sajtótörvény, melly által az elözo vizsgálat

örökre eltöröltetvén , s a sajtószabadság visszaállíttat-

ván, ennek biztosítékául (ideiglen) rendeltetett

:

Gondolatait sajtó utján mindenki szabadon közöl-

heti és szabadon terjesztheti. Értetik pedig a sajtóutoni

közlés alatt: minden ollyan közlés, melly vagy szavak-

ban, vagy ábrázolatokban , nyomda , knyomda s met-

szés által eszközöltetik, *) és a mellynek közzététele, a

példányok' akár ingyen kiosztásával , akár eladásával,

már megkezddött (1. 2. §.)

S a j t ó V é t s é g e k r ö 1 , és az ezek iránt követend

bírói eljárásról a sajtótörvény 3—29. §-a szól.

a) Ki valamelly bíín' vagy vétség' elkövetésére,

egyenes és határozott felhivást tesz sajtó' utján, és a

bn vagy vétség valósággal el is követtetik , a felhivó

bnrészesül tekintetvén ; nemkülönben , ha a felhívás-

nak nem Ion semmi következménye, a felhivó bnkisér-

ll tekintetvén, a köztörvények' súlya szerint büntet-

tetik.

Ki a nyilvános köz- és vallásos erkölcsiségbl s a

tisztességes erkölcsökbl csúfot tíz , 1 évre terjedhet

fogsággal, és 400 forintig emelkedhet pénzbirsággal

büntettetik.

Ki a magyar sz. korona alá helyezett terület' tö-

kéletes állodalmi egységének , ki a sanctio pragmatica-

*) A müijtar' mezején történt elöhaladás' folytán önként

értetdik, hogy a sokszorozásnak más, ugyanezen czélra szolgáló

módjai, mint a fényképek' sokszorozása, ugyanezen határozatok

alá vonaudók.
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nál fogva megállapított, s az uralkodóház' közösségében

létez birodalmi kapcsolatnak tettleges felbontására iz-

gat; ki az alkotmány' erszakos megváltoztatására s a

törvényes felsöség elleni engedetlenségre lázít, s bnök
elkövetésére hív fel és buzdít, négy évig terjedhet fog-

sággal és 2000 forintig emelkedhet pénzbirsággal bün-

tettetik.

Ki a felség' személyének sérthetetlensége, a királyi

székbeni öröködésnek megállapított rendé ellen kikel,

avvagy a kii'álynak magas személye ellen sértést követ

el, hat évig terjedhet fogsággal és 3000 forintig emel-

kedhet pénzbirsággal büntettetik.

Ki az uralkodó ház' tagjai ellen követ el sértést, 4

évig terjcdLet fogsággal és 2000 forintig emelkedhet

pénzbirsággal büntettetik.

És pedig e felsorolt esetekben, az illet közvádló'

hivatalos kívánatára történik a vizsgálat és közkereset

alá vétel.

b) Ki a közbéke és csend' erszakos megzavará-

sára lázít; szinte ki törvény által alkotott valamelly

hatóságot vagy testületet rágalmakkal illet, két évig

terjedhet fogsággal és 1000 forintig emelkedhet pénz-

birsággal büntettetik ; ezen esetekben az illet testületek

által hozott határozat' folytán lévén a közvádló által a

megtorló kereset megindítandó.

c) Ki valamelly köztisztviselt vagy közmegbiza-

tásban eljárót, hivatalos tetteire vonatkozólag rágalmak-

kal illet, egy évig terjedhet fogsággal és 600 forintig

emelkedhet pénzbirsággal büntettetik.

Ki magán személyt rágalmakkal illet, hat hónapig

terjedhet fogsággal és 300 ftra emelkedhet pénzbir-

sággal büntettetik. Egyszersmind a panaszkodónak
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okozott pörlekedési költségekben , és a közzététel által

rá nézve elidézett károkban is, a panaszkodó' részére

el lévén marasztalandó.

d) Sajtóvétségért büntettetik a szerz ; ha ez nem

tudatnék, a kiadó ; ha ez sem tudatnék, a nyomda' vagy

metszde' tulajdonosa.

e) Ki az országgylés, a törvényhatóságok
,
min-

denféle törvényszékek' és törvény által alkotott egyéb

testületek' iratait , és azok' nyilvános üléseit hív szel-

lemben és igazán közli, ellene a közlöttek' tartalma mi-

íitt kereset nem indíttathatik.

f) A fogság és pénzbüntetés , a körülmények sze-

rint, külön és együtt véve is, alkalmaztathaíik. Minden

pénzbüntetés és elkobzás az országos pér^cc^i*^ javára

fordíttatik.

Ki ugyanazon vétséget, mellyért már egyszer bün-

tetve volt, ismét elköveti, azon büntetésnél, mellyreelsö

ízben Ítéltetett, felével súlyosabban büntettethetik.

g) A sajtóvétségek fölött nyilvánosan esküdtszék

ítél. ')

Ügy a közvádló, mint a panaszló fél' vádlevelében

tartozik szabatosan és világosan kijelölni azon izgatást,

felhívást, sértést, meggyalázást, megbecstelenítést, mely-

lyet mpgtoroltatni kíván ; különben a bünvizsgáló bíró

által kivánatától egyszerííen elmozdíttatik.

A bíínvizsgáló bíró a vád' feladása után a nyom-

^) A minisztérium felhatalraaztatott, hogy a büntet eljá-

rásról szóló 184V4-diki országgylési javaslat' elvei szerint, az

esküdtbiróságok' alakítását rendelet által eszközölje
;

pótlólag

kimondatván, hogy az esküdtszéki képességre 200 forint éven-

kénti jövedelem kivántatik, s hogy a fóigazítószék' hatóságával

ideiglenesen a hétszemélyes tábla ruháztatik fel.
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tíitványokat vagy metszvényeket, ha szükségesnek itéli,

tüstént zár alá veheti, melly eljíirásáról rendes jegyzö-

könyvet készít. Ha a vád alól a bepanaszlott f^-loldoz-

tatik, a lezárollakat a vizsgáló bíró köteles, 200 ft. bün-

tetés' terhe alatt, azonnal kiadni.

Midn a keresetet a közvádló hivatalból indítja

meg, az ugyanazon hatóság' esküdtbírósága által Ítélte-

tik el, mellynek kebelében a vádlott lakik , vagy hol a

míí megjelenvén, az aláirt példány' beadása történt.

Midn pedig a kereset a panaszló fél' folyamodására

indíttatik meg, a melly hatóságban a panaszló fél lakik,

az ügy abban is elitéltethetik.

A m';»2^becstelenít , meggyalázó , sért állítások'

bebizonyitaoá nem engedtetik meg; kivévén, ha valaki,

mint tisztvisel vagy közmegbizott cselekedett, és a fel-

hozott tények e korbeli eljárására vonatkoznak. Ez

esetben, ha a tény bebizonyíttatik, a vádlott' tette szá-

mítás alá nem jöhet ; kivévén azon megbecstelenítést,

melly annak folytában még történt, a nélkül hogy ma-

gából a tettbl szükségképen következett volna. A meg-

gyalázott, megbecstelenített panaszlófél erkölcsi maga-

viselete mellett tanúkat hallgattathat ki ; de a vádlott,

annak erkölcsisége ellen , tanúk' kihallgatását nem kö-

vetelheti.

Az elmarasztaló Ítélet meghozatván, azonkivül hogy

ez az elmarasztott költségén közzététetik, egyszersmind

a lefoglalt darabok' elnyomása vagy megsemmisítése

egészen vagy részben elrendeltethetik.

h) Ki az ekképen elmarasztó Ítélet által sújtott el-

memüvet sajtó' utján újra közzéteszi , vagy árulja , a

szerzje ellen hozathatott legnagyobb büntetéssel ille-

tend.



— 321 —

i) Minden ollyan sajtóvétség , melly ellen hivatal-

bóli megtorlásnak van helye, hat hónap múlva, a melly

ellen pedig csak magán-kereset indítható, 2 év múlva

idöstíl el.

Az idszaki lapok iránt a 30—36 §. intéz-

kedik :

Újság vagy idszaki lap , mellynek tartalma akár

egészen akár részben, politikai tárgyak körül forog, és

havonként legalább kétszer jelen meg, csak a követ-

kez föltételek' teljesítése mellett adathatik ki: 1. Melly

hatóságban a lap megjelenend, annak alispanyjához,

fkapitányjához, grófjához, polgármesteréhez benyuj-

tatik a nyilatkozat, mellyben ki van téve a tulajdonos'

vagy felels szerkeszt' neve, laka, és a nyomda,

mellyben a lap nyomatni fog ; s a hatóság' elnöke ezt

a miniszteriurímak bejelenteni köteles. 2. Ha a lap na-

ponként jelen meg, biztosítékul 10,000 ft., ha ritkábban

jelen meg, 5000 ft. tétetik le készpénzben, vagy fekv

birtokra ketís biztosítékkal betáblázott kötelezvény-

ben ; els esetben a tke az illet hatóság' felügyelése s

jótállása alatt 57o kamattal a letev' részérejövedelmez.

3. Sajtóvétségérti elmarasztalás' esetén a pénzbüntetés

a biztosítékból vonatik le; ha belle ki nem telnék,

azonkivül, hogy a szerz együtt jótállónak tekintetik, a

foglalás a felels tulajdonos', kiadó' vagy szerkeszt'

egyéb javaira is kiterjesztetik. Az ekként támadt hi-

ányt az elmarasztaló Ítélet után 10 nap múlva ki kell

pótolni ; különben annak megtörténtéig a lap nem jelen-

het meg. 4. Melly idpontban a lap vagy füzet szét-

küldöztetik, annak egy példánya , a bejegyzett felels

személy' aláírásával, a helybeli hatóság' elnökénél téte-

Récsi t Magyar közjog. 21
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árulók pedig az illet hatóság' rendri felügyelése alatt

állanak.

5). A vélemény- és sajtószabadsággal kapcsolat-

ban áll a tanszabadság. Erre vonatkozólag, a ma-

gyar egy etemrl rendeli az 1848: 19.

„Az oktatás' és tanulás' szabadságának azon elve,

hogy egyrészrl a tanuló arra nézve: melly tant és

mellyik tanártól kivánja hallgatni , szabad választást

tehessen; más részrl: hogy a rendes tanárokon kivül,

más jeles egyének is , a minisztérium által ideiglenesen

megállapítandó, késbben pedig törvény által megha-

tározandó föltételek mellett oktathassanak, törvényesen

kimondatik." ^)

6), Mi módon van ujabb törvényeink által a hon-

polgárok egyenl hivatal- és birtokszerzés-képessége

megvalósítva, már az 50-dik §-baQ eladatott.

7). Minden honpolgárra nézve a levéltitok' sérthe-

tetlenségét az 1723: 59 biztosítja, hol mondatik: mivel

a levelezések a közhitben gyökereznek, idegen levelek'

elfogói, sérti, letartói vagy eltartoztatói 100 ftnyi,

sommás utón megveend birságban marasztaltassa-

nak el.

8) K é r V é n y e z é s' joga. Jelesen kérvényeket

benyújtani a honpolgároknak van joguk mind a király-

hoz, mind az országgyléshez. A királyhozi kérvény-

nyújtás' joga a monarchiának legbensbb s legszentebb

lényegébl foly ; s annak gyakorlatában Magyarország'

honpolgárai minden idben megvoltak. De nem kevésbé

fontos a törvényes jogok' épsége tekintetébl a honpol-

gárok ' ama joga, hogy kérvényeikkel, fleg elfordult

^) Az egyetem egyszersmind ez úttal egyenesen a közok-

tatási miniszter' hatósága alá rendeltetett.
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sérelmek' orvoslásának eszközlése végett, az országgy-

léshez fordulhassanak.

Hogy egyes (egy vagy több) személyeket érdekl

sérelmek az országgylés elébe rendszerint az illet tör-

vényhatóságok ált?l hozattak s hozatnak, bizonyos. De

szintolly bizonyos, hogy az egyes személyek meg nin-

csenek fosztva azon jogtól, mi'zerint a körülményekhez

képest kérvényeikkel az országgyüléshez forduljanak.

E kérvényezési jog' gyakorlata törvényeinkben ugyan

közelebbrl szabályozva nincs; de annak fennléte, az

országgylések' történt dolgaiból kimutatható. ")

9). Szintén elösmérend a honpolgárok' e g y e s tí-

'

lési joga, mennyiben az egyesület' czélja, eszköze,

módja nem törvényellenes, és önként érte'^dvén ez egye-

sületek' irányában a királyi felség' f felügyelésbl

folyó jogainak épségben tartása. D,

') Az 1687-diki országgylésrl példát 1. 184% országgy.

rendi napló I, 318 1. az 1741-diki országgylésrl több példát

mutat fel : K o li n o v i c h , nova Ungariae Periódus, Buda 1790
;

az 179'* , -dikirl az ezen országgylési jegyzkönj^v (1. egyszer-

smind 184'y4 rendi napló I, 318 1.), ujabb idkbl hasonló példá-

kat az 184V4-diki országgylési tárgyalások tntetnek el, mi-

kor is ezen kérvényezési jog élénk vitatás tárgya volt; 1. 184V4*

rendi napló I, 289 s köv. 1.

*) Ha az egyesület részvénytársaság' utján létesítend, az

1840: 18. t. ez. 3. fejezetének szabályai megtartandók. Külön-

ben az egyesülési jog törvényeink által átalánosan közelebbrl

szabályozva nincs. Titkos társaságok' tartása s látogatása kirá-

lyi rendeletek által tiltatik (Helytt. int. 1795 jun. 23. 13198 sz.)
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53. §.

Folytatás. Képviseleti jo^ok.

Az 1848-diki törvények óta, nem többé a magyar

rendek, mint a m. sz. korona' tagjai, s a honnak közjogi

téren kizárólag cselekv' és politikailag jogozott tagjai

azok, kik a hon- és nemzetnek összes testét köz ügyek-

ben országgylési és törvényhatósági jogaik által kép-

viselik : hanem az alkotmányos jogok' élvezetében min-

den addig ki is zárt néposztályok részesíttetvén, és az

országgylési követek népképviselet' alapjáni választa-

tása rendeltetvén, a törvényhatóságot gyakorló közön-

ségek' és községek' népképviseleti alapon való szerve-

zése eszközöltetvén — minden magyarországi honpol-

gárnak , ki a választási rendszabályokban föltételekl

megszabott tulajdonságokkal bir
,
joga van részt venni

szavazása által a köz-jégi, megyei és országos képvise-

leti testületek' tagjai megválasztásában , s így közvetve

a képviselk és választott tisztségek által részesedni

azon jogokban, mellyek a nemzetet a törvényhozó ha-

taloni' gyakorlása köürl, nemkülönben a közigazgatás*

és jogszolgáltatás' terén illetik ; valamint másfelöl bir a

törvény' értelmében a felállított minsítvények' létezé-

séhez képest megválaszthatási joggal e helyekre s tiszt-

ség^ekre.

A magyar honpolgári jog alapja a községi, megyei

és országos választási és választhatási jognak : de ez

abban nem foglaltatik benn okvetlenül, hanem élvezése-

8 gyakorlására további föltételek kívántatnák. Jelesen:
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a) Orszdgyül^si követek' választására az 1848: 5

ideiglenes szabályai szerint, választói joggal birnak:

Mindazok , kik az országgylési követek' válasz-

tásában addig szavazattal birtak , tehát a magyar ne-

mességgel biró személyek e jog' gyakorlatában meg-

hagyattak. Ezeken kivül:

Az országnak s kapcsolt részeknek mindazon benn-

í^zületett vagy honosított , legalább 20 éves , és sem

atyai, sem gyámi, sem gazdái hatalom alait nem lev,

sem pedig elkövetett htlenség, csempészkedés , rablás,

gyilko'ás és gyújtogatás miatt fenyíték alatt nem lev

lakosai, a nÖket kivéve, törvényesen bevett valláskü-

lönbség nélkül választók:

Kik sz. kir. városokban, vagy rendezett tanácscsal

ellátott községekben 300 e. frt. ériéktí házat vagy föl-

det, egyéb községekben pedig eddigi úrbéri értelemben

vett V4 telket, vagy ezzel hasonló kiterjedés birtokot

kizáró tulajdoniil, vagy hitveseikkel s illetleg kiskör

gyermekeikkel közösen birnak.

Kik mint kézmvesek, kereskedk, gyárosok lete-

lepedve vannak, ha tulajdon mhellyel vagy kereske-

dési teleppel, vagy gyárral birnak , s ha kézmvesek,

folytonosan legalább egy segéddel dolgoznak.

Kik, habár a fennebbi osztályokba nem esnek is,

saját földbirtokukból vagy tökéjökbol ered 100 e. frt.

évenkénti állandó s biztos jövedelmet kimutatni ké-

pesek.

Jövedelmökre való tekintet nélkül a tudósok, se-

bészek, ügyvédek, mérnökök, akadémiai mvészek , ta-

nárok, a magyar tudós társaság' tagjai, gyógyszerészek,

lelkészek, segédlelkészek, községi jegyzk és iskolataní-
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tók, azon választó kerületben, mellyben állandó laká-

suk van.

Kik eddig (1848) városi polgáj-ok voltak, ha a

fennebbi pontokban leirt képességgel nem birnak is.

Választható pedig mindaz, ki választó, ha életének

24-dik évét betöltötte , s a törvény' azon rendeletének,

miszerint a törvényhozási nyelv egyedül a magyar,

megfelelni ké2Des.

b) Az 1848: 16 ideiglenes intézkedése szeiint a

megyei állandó bizottmány' választására szavazattal

birnak, kiket akár törvény (nemesek) , akár egy vagy

más megyének eddig is hozott határozatai (honoratio-

rok) szavazatjoggal felruháztak; a hol pedig semmi illy

jogtorjesztó' határozatok közbe nem jöttek volna, sza-

vazattal birnak a törvény által jogosítottakon kivül

azok, kiket a megyei lakosok községenként a közgy-

lésre képviselökül utasítnak.

c) Városi tisztujításoknál és képviselk' választá-

sánál az 1848: 23 szerint választók a városi közönség-

nek, a nket kivéve, mindazon tagjai, kik teljes korúak,

sem atyai, sem gyámi, sem gazdái hatalom alatt nem

állanak, sem pedig elkövetett htlenség, csempészkedés,

rablás
,
gyilkolás és gyújtogatás miatt fenyíték alatt

nincsenek, törvényesen bevett valláskülönbség nélkül-

Ha a város' határához tartozó, és a telekkönyvben

tulajdon, vagy egyszersmind hitveseik' nevére is külön-

leg beirt olly házat vagy telket egy év óta birnak,

mellynek értéke kis városban 300 — közép városban 700

— nagy városban 1000, különösen Pest városában

2000 e. írt; vagy :

') Ezeknek fogalmára nézve 1. 1848 : 23, 4. §.
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A város' határában mint kézmvesek , bejegyzett

kereskedk, gyárosok egy év óta telepedve vannak, tu-

lajdon mhellyel vagy kereskedési teleppel vagy gyár-

ral birnak, és ha kézmvesek, folytonosíin legalább egy

segéddel dolgoznak.

Tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, akadé-

miai mvészek, tanámk, a magyar tudds társaság' tag-

jai, kik a városban egy év óta telepedve vannak ; és kis

városban 40, — közép városban 60, — nagy városban,

80, — Pest városában 100 e. frt. házbért fizetnek.

Ezeken kivl mindazok, kik a város' kebelében

két év óta telepedve vannak , és kis városban 200, —
középvárosban 400 , — nagy városban 600, — Pest

városban 800 e. frt. biztos jövedelmet keresetök vagy

tó'keértékök után kimutatni képesek.

Kik eddig városi polgárok voltak , ha a fennebbi

pontokban leirt képességgel nem birnak is.

Városi képviselül , míg a törvény máskép nem

fog intézkedni, a város' bármelly telepedett lakosa, tör-

vényesen bevett valláskülönbség nélkül választható.

Ugyanezen ideiglenes szabályokat, az 1848: 24 a

szepesi XVI városokra, és azon községekre is kiterjeszti,

mellyek els bírósági hatóí'ággal ellátott rendezett ta-

nácscsal birnak.

d) Hasonló szellemíí ideiglenes intézkedéseket fog-

lal niMgában: ajász-kun kerületekre nézve az 1848: 25;

a Hajdú- kerületre nézve az 1848: 26; a Fiume ésBuc-

eari szabad tengeri-kereskedési kerületekre nézve az

1848: 27.')

^) L. ezeket a következ §§-okban, hol ezen sz. kerületek

jogállásáról átalában van szó.
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54. §.

A honpolgárok' kötelezetiscgei.

Midn az 1 84 8-diki törvények, az átalánosan meg-

szabott minösítvényekhez kötött politikai , jelesen kép-

viseleti jogokat minden honpolgárokra, az alkotmányos

jogok' élvezetébl addig kirekesztett néposztályokra

nézve is egyenlen állapítván , s a tökéletes jog- és tör-

vényeltti egyenlség* megvalósításának eszközölhetése

végett az addig tirihatóság alá vetett néposztályokat

az alól annak eltörlése által felszabadítván, az úrbéri

viszonyból s azt pótló szerzdésekbl folyt szolgálato-

kat, dézmát és pénzbeli fizetéseket megszííntetvén, ^) az

egységes nemzeti szervezetet létesítette: viszontag a

nemzet' összes tagjaira átalános természet kötelezett-

ségeket rótt. Jelesen :

1). Az 1 848 : 8 kitíízte a közös teherviselés'

nagyfontosságú jogelvét, hogy t. i. Magyarorszííg' s a

kapcsolt részek' minden lakosai, minden köz terheket

ktilönbség nélkül egyenlen és aránylagosan tartoznak

viselni. ^;

2). A honpolgárokra, átalánosan állapított minö-

sítvények szerint . a személyes és vagyonbátorság', a

közcsend' és belbéke" biztosítása végett, fegyveres szol-

gálati kötelezettséget rótt nemzeti rsereg' felál-

'^' 1848 : 9.J

^) EgvEzersmind felségére bízatott, hogy felels magyar

minisztériuma által, a törvényhatóságok' meghallgatása mellett,

kidolgoztassa ideiglenesen az adózási kulcsot.
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lítása által, mellynek alakítására nézve az 1848: 22

ídeiglen a következket határozta :

iVIindazon honlakosok . kik városokban, vagy ren-

dezett tanácscsal ellátott községekben. 200 e. írt. érték

házat vagy földet . egyéb községekben féltelket, vagy

ezzel hasonló kiterjedés birtokot kizáró tulajdonúi bír-

nak, vagy ha illy birtokot nem bimak is. de 100 e.

frtnyi évenkénti tiszta jövedelmök van . 20 éves koruk-

tól 50 éves korukig — ha gazdái hatalom alatt nincse-

nek — a nemzeti örseregbe beirandók . és fegvveres

szolgálatot tartoznak tenni.

Kir. városokban s rendezett tanácscsal ellátott köz-

ségekben a helybeli hatóság; más helyekre nézve pedig

a nemzetrséget az illet megyei vagy szabad kerületi

törvényhatóságok szerkezik össze : mellyek . a nemzet-

rségi fegj^veres szolgálatra kötelezetteken kivül. abba

még más olly honpolgárokat is besorozhatnak . kiket

az alkotmányos rend' fenntartásában érdekletteknek s

e kitüntetésre méltóknak Ítélnek. - -

Kirekesztetnek a nemzetörségbl ollv egyének,

kik rablás, lopás . csalás , hitsze^és
,
gyújtogatás vagy

gyilkosság miatt büntetve voltak: kik pedig illy vétsé-

geket mint nemzetrök követnek el . az rseregbl az

ellenök indítandó bnper" befejezéséig ideiglen. az illetÖ

törvényhatóság vagy a helybeli elöljáróság által azon-

nal kitörlendk s a fegyver tlök elveend.

A nemzetri szolgálatra kötelezett egvének' Össze-

írása küldöttségek által eszközlend . mellvekrl az

1848: 22. 6. s 7. §. intézkedik.

Az illet egyének' szabadságára hagyatik lovas

vagy gyalog szolgálatot vállalni : a gN alog seregben
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mindazonáltal szolgálatot tenni kötelesek mindazok, kik

a lovas sereghez nem soroztnttak.

Tisztjeit kapitányig az örsereg maga választja;

a felsbb nemzetr- tisztek' kinevezése a nádorra (mint

kir. helytartóra), s a kapcsolt részekben a bánra ruház-

tatott. A magyarorf^zági nemzetrség' kinevezése ha-

sonlóan a nádorra (mint kir. helytartóra) bizatott; a

kapcsolt részekben a fvezérség a bánt , ennek nemlé-

tében a kapcsolt részek' alkapitányát, a magyar tenger-

melléken pedig a kormányzót illeti. Az összes nemzet-

rségi intézmény a minisztérium' hatósága alá van

helyezve.

Az rseregnek a fegyverforgatásbani gyakorlására

és ezen gyakorlásnak betanítására alkalmas katonai

egyénekrl, az illet törvényhatóságok' fc'Szólítása kö-

vetkezfében a kormány gondoskodik.

Azoknak , kik a szolgálathoz szükséges fegyvere-

ket megszerezni nem képesek, fegyver a közállomány'

táraiból szolgáltatandó.

A nemzeti rsereg' minden tagja a magyar rendes

katonaság' hasonló fokozatú tagjaival egyenl rangú-

nak tekintend ; dijt azonban , míg csak helybeli szol-

gálatot tesznek, nem húznak; küls szolgálatuk' idejére

díjuk a rendes katonaságéhoz hasonló ; és pedig az, tu-

lajdon községök' határán kivül ugyan, de illet törvény-

hatóságuk' kebelébeni szolgálatuk' idejére, a törvényható-

sági házipénztárból ; illet törvényhatóságuk' határán ki-

vüli szolgc'latuk' idejére az országos pénztárból fizetend.

A felügyelés a fegyverekre következleg gyakor-

landó. Azon fegyverek, mellyek a közállomány' tárai-

ból az rsereg' részére adatnak ki, e törvényhatóságok'

közvetlen számadása és feltigyek'se alatt állanak. Ennél-
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fogva megyékben és szabad kerületekben helyenként a

szükséges fegyvereket felosztják, s a helybeli elöljáró-

ság' számadása alá a törvényhatóságok adják ki. Ha
valamelly nemzetr fegyverét, mellyet a közállomány'

tárából nyert, midn kívántatik beadni nem tudná, vagy

el hagyta volna valamelly részben romlani, a kárt meg-

térítni tartozik.

A szolgálat következképen szabályoztatott. A
nemzeti rsereg' szolgálata rendes és rendkívüli esetek

szerint különbözik , a helybeli közc^end és béke rend-

szerinti vagy rendkívüli állapotához képest. Midn a

közcsend' és béke' rendkívüli zavarodásának sem je-

lenségei nem mutatkoznak , sem pedig attól tartani ok

nincs, hogy a közcsend és béke valamelly erszakos

kitörések által felháboríHathatik : a nemzeti rsereg'

szolgálata egyedül a szükséges rendri intézkedések'

fenntartására szorítkozik ; s e tekintetbl a helybeli r-

tiszt intézkedik azon sor és szám iránt, mellyben a nem-

zetrök, egymást felváltva , szolgálatot tegyenek. Ki-

sebb rendetlenségek , úgymint : utczai vagy korcsmai

veszekedések' meggátlása, a kihágók' befogása, a befo-

gott gonosztevk- vagy kihágóknak a törvényes fel-

sbbség' kezébe való átadása; úgy szinte mindenütt

ott, hol a törvényes felsbbség' eljárásához karhatalom

szükséges, a karhatalom' kiszolgáltatása a nemzeti r-
seregnek áll kötelességében. Rendkivüli esetekben, mi-

dn a megzavart közcsend' és béke helyreállítására rend-

kivüli eszközök kívántatnak, minden besorozott nem-

zetr? akár következik rá sor szerint a szolgálat akár

nem, fegyvert fogni köteles. S ezen utóbbi esetet kivéve,

a nemzetrség szolgálatot tenni csak tulajdon községe'

határain bell tartozik ; — ellenben ha a közcsend és
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mindazonáltal szolgálatot tenni kötelesek mindazok, kik

a lovas sereghez nem soroztnttak.

Tisztjeit kapitányig az örsereg maga választja;

a felsbb nemzetr- tisztek' kinevezése a nádorra (mint

kir. helytartóra), s a kapcsolt részekben a bánra ruház-

tatott. A magyarországi nemzetrség' kinevezése ha-

sonlóan a nádorra (mint kir. helytartóra) bizatott; a

kapcsolt részekben a fó'vezérség a bánt , ennek nemlé-

tében a kapcsolt részek' alkapitányát, a magyar tenger-

melléken pedig a kormányzót illeti. Az összes nemzet-

rségi intézmény a minisztérium' hatósága alá van

helyezve.

Az rseregnt'k a fegyverforgatásbani gyakorlására

és ezen gyakorlásnak betanítására alkalmas katonai

egyénekrl, az illet törvényhatóságok' felszólítása kö-

vetkeztében a kormány gondoskodik.

Azoknak , kik a szolgálathoz szükséges fegyvere-

ket megszerezni nem képesek, fegyver a közállomány'

táraiból szolgáltatandó.

A nemzeti rsereg' minden tagja a magyar rendes

katonaság' hasonló fokozatú tagjaival egyenl rangú-

nak tekintend ; díjt azonban , míg csak helybeli szol-

gálatot tesznek, nem húznak ; küls szolgálatuk' idejére

díjuk a rendes katonaságéhoz hasonló ; és pedig az, tu-

lajdon községök' határán kivül ugyan, de illet törvény-

hatóságuk' kebelébeni szolgálatuk' idejére, a törvényható-

sági házipénztárból ; illet törvényhatóságuk' határán ki-

vüliszolg<'latuk' idejére az országos pénztárból fizetend.

A felügyelés a fegyverekre következleg gyakor-

landó. Azon fegyverek, mellyek a közállomány' tárai-

ból az rsereg' részére adatnak ki, e törvényhatóságok'

közvetlen számadása és felügyek'se alatt állanak. Ennél-
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fogva megyékben és szabad kerületekben helyenként a

szükséges fegyvereket felosztják, s a helybeli elöljáró-

ság' számadása alá a törvényhatóságok adják ki. Ha
valamelly nemzetr fegyverét, mellyet a közállomány'

tárából nyert, midn kívántatik beadni nem tudná, vagy

el hagyta volna valamelly részben romlani, a kárt meg-

térítni tartozik.

A szolgálat következképen szabályoztatott. A
nemzeti rsereg' szolgálata rendes és rendkivüli esetek

szerint különbözik, a helybeli közc^^end és béke rend-

szerinti vagy rendkivüli állapotához képest. Midn a

közcsend' és béke' rendkivüli zavarodásának sem je-

lenségei nem mutatkoznak , sem pedig attól tartani ok

nincs, hogy a közcsend és béke valamelly erszakos

kitörések által felháboríHathatik : a nemzeti rsereg'

szolgálata egyedül a ^^zükséges rendri intézkedések'

fenntartására szorítkozik ; s e tekintetbl a helybeli r-

tiszt intézkedik azon sor és szám u'ánt, mellyben a nem-

zetrök, egymást felváltva , szolgálatot tegyenek. Ki-

sebb rendetlenségek , úgymint : utczai vagy korcsmai

veszekedések' meggátlása, a kihágók' befogása, a befo-

gott gonosztevk- vagy kihágóknak a törvényes fel-

sbbség' kezébe való átadása; úgy szinte mindenütt

ott, hol a törvényes felsbbség' eljárásához karhatalom

szükséges, a karhatalom' kiszolgáltatása a nemzeti r-
seregnek áll kötelességében. Rendkivüli esetekben, mi-

dn a megzavart közcsend' és béke helyreállítására rend-

kivüli eszközök kívántatnak, minden besorozott nem-

zetr? akár következik rá sor szerint a szolgálat akár

nem, fegyvert fogni köteles. S ezen utóbbi esetet kivéve,

a nemzetrség szolgálatot tenni csak tiajdon községe'

határain bell tartozik ; — ellenben ha a közcsend és
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béke valaraelly községben a helybeli nemzetrség' se-

gítségével vissza nem állíttathatnék , illy esetben más

községbeli nemzetcírség is felszólítható , s a felszólítás'

következtében tulajdon községe' határain kívül is tar-

tozik szolgálatot tenni.

A nemzetr fegyvert csak akkor foghat , ha szol-

gálatra felszólíttatik ; és a nemzetrségnek fegyveresen

mint testületnek tanácskozni és végzéseket hozni nem
szabad. ,

A nemzetrség szolgálatra csak a polgári hatóság

által szólíttathatik fel, és örálláson kivül minden egyéb

esetben az örcsapattal polgári elöljáró' közbejövetele

kívántatik.

A nemzetrség erszakot csak akkor használhat,

miután a polgári elljáró azt, s illetleg azokat, kik el-

len az erszak használandó, a törvény' nevében enge-

delmességre felszólította.

A nemzetr, felszólítva, szolgálatát teljesítni föltét-

lenül tartozik
;
panaszt , ha nem sor szerint szólíttatott

volna fel, parancsnokságánál tehet.

A szolgálat elleni vétségek' eseteire, a büntetés' és

eljárás' meghatározása külön rendeletre tartatott fenn ;

nemkülönben a törvényben megállapított elvek' korlá-

tai között, a részletes intézkedés az rsereg' egyenruhá-

járól, és mindazokról, mik az rsereg' alakításához,

fenntartásához, lszerreli ellátásához , és az örseregbeli

szolgálat' rendszeresítéséhez megkívántatnak.

A nemzetrségi törvény' végrehajtását, ha a hely-

beli körülmények rendkívüli okoknál fogva megkíván-

nák, a minisztérium az illet törvényhatóság' tudósítá-

sának nyomán felfüggesztheti. Ha pedig a helybeli kö-

rülmények miatt a nemzetrség' feloszlatása szükséges.
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ez iránt Ö felsége rendelet által intézkedhetik ; de fel-

oszlatás' esetén a feloszlatás után leg-fölebb egy év alatt,

a feloszlatott iiemzetörségi osztály ujolag alakítandó.

A nemzetrség' tagjai testi büntetéssel nem fenyít-

tethetnek.

A nemzeti círsereg ál fal zászlójára leteend eskü'

szavait az 1848: 22, 34. §. foglalja magában.

55. §.

A teslfi'eteket, községeket cs közönségeket illetó politikai

jogok. I. A törvényesen bevett vallásuk' jogviszonyai.

Köz testületek és közönségek (kebelzetek) Magyar-

országban s kapcsolt részeiben, alkotmányos törvények'

erejénél fogva , vagy ezek által megersített jogokat

birnak tulajdonuk és tagjaik fölött; továbbá bizonyos

jogokat és kötelességeket az állodalmi hatalom irányá-

ban ; azonkivül részint tagjaik számára bizonyos jogok

és szabadságok biztosítvák , mellyeket ezek a köz

ügyekre vonatkozólag személyesen gyakorolnak, ré-

szint illy jogokkal magok összeségökben véve felru-

házvák.

I. A magyar törvények szerint különbség van a

törvényesen bevett és a trt vallások között. Bevett

vallás az, mellynek a törvény teljes szabadságot ad;

illyenek nálunk: a római (és görög) katholika vallás és

egyház (mellyet azonfölül a törvény némelly különös

kedvezményekben részesít) ; a két protestáns , vagy

is evanfjelika, azaz ágostai és helvét hitvallást követ

egyház; hozzájárult az 1848: 20 által az unitária val-

lás, melly addiglan csak Erdélyben tartozott a törve-
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nyesen bevett négy valláshoz. Trt vallás nálunk a

zsidó vallás.

1). A katholika egyház' állása Magyarországon az,

hogy azonfölül, miszerint a törvényesen bevett vallások-

hoz tartozik, a törvény' kitünö kedvezményeiben része-

sül. Ezen jogállfis' következménye az , hogy a katholi-

ka egyház az állodalommal a magyar királyság' kezde-

tétl fogva bennsöbb egybeköttetésben áll ; nevezetesen

a király a katholika egyház körül fkegyúri jogánál

fogva kitn jogokat gyakorol (35. §.), ésjjedigolly ki-

terjedésben, mellynél fogva a katholika egyház az egy-

házi kormányzatra nézve az állodalomtól némi függés-

ben van. Már említtetett, hogy a katholikus papok ne-

mesi jogokkal élnek ; s az egyházi furak az ország-

gylésen ülés' és szavazat' jogával birnak. E helyen

tárgyalandók még a káptalanak' és konventek' mint

hiteles helyek', és a szerzetes rendek' jogviszonyai.

Káptalanok és konventek királyi kivált-

ságlevél' vagy törvény' erejénél fogva hiteles pecsétet

és országos levéltárt birnak , s annál fogva hiteles

helyet képeznek. '^) Hlyének a latin szertartású

káptalanok, kivéve a rosnyoit, kassait, sopronyit, nagy-

szombathit ;
^) a konventek sokféle viszontagságok után

Hk. I, 2; 1647: 16.

'^) J e r n e y , a magyarországi káptalanok' és konventek'

mint hielmes és hiteles helyek' története ; a m. történelmi tárban

II, 1—164 h Kelemen, II, 137. 138. §. Frank, I, 82. 83!

§. Virozsil, spec. V. 27 s köv. 1. Régenten semmiféle bírói

eljárás, p. o. perbe idézés, Ítélet' végrehajtása, nem történhetett

hiteles hely' tanúsága nélkül (Hk. II, 21) ; utóbb illy tanúbizo-

nyítás ritkábban kívántatott.

^) Vannak sszékes káptalanak, püspök mellett, annak sege-
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fennmaradtak: a Sz. Benedek' szerzeténél: a pannon-

hegyi és szalavári , azonkívül a szentbenedekit Bars

vármegyében (régen de iuxta Gron), és a kolosmonosto-

rit Erdélyben világi papok folytatják ; a premontreiek-

nél : a jászéi , leleszi , csornai. Hiteles pecsétjük alatt

különböz jogi cselekvények vitetnek véghez , és köz

hitelességgel biró levéltárukban oklevelek riztetnek, s

ugyanonnan kiadatnak ; mi okból levéltáraikat jé rend-

ben tartani s lajstromzani tartoznak. ^) El sem járhat-

nak különben, ha legalább öt arravaló, a hazai törvényt

és nyelvet ért tagja nincs. '') Tanúleveleket eskü' hite

alatt tartoznak adni ;
'^) a ki törvénytelenül jár el, vagy

hamis eladást tesz, javadalmát vesztve, örök fogsággal

lenne büntetend ;
') ha valaki hiteles pecsét alatt hamis

levelet költene
,
htlenség' bnébe esnék ; ^) a levelek'

törvényes díját emelni pecsét' vesztése alatt tiltatik. ^)

delmére ; és vannak püspök nélkül, prépost alatt ; több illyen, p.

0. a budai, aradi megsznt; a fejérvári az 1827 : 26 által nyerte

vissza hitelességét ; a szathmári az 1836 : 23 által nyert köz hi-

telességet
; a beszterczebányai az 1802 : 15 által tétetett hiteles liely-

lyé a Sz. Mária tliuróczi konventje helyébe. Konvent' elöljárója

(apátúr, prépost) csak saját rend szerzetes lehet, 1486: 11 ; 1.

4B§. 7)jegyz.

*) 1765 : 11 ; 1807 : 14 ; 500 frnyi birság' terhe alatt.

Ó 1552:41; 1723:39, 5. §; 1741: 16; 1765: 11. Azért

kötelessége a püspöknek, hogy a megyéjében lev konventeket

esztendnként kétszer látogassa, és a tagok' fogyatkozó számát

pótolja; ha ezt elmuLasztaná, az érsek teljesítheti, 1486: 12;

1723: 39,6. §.

«) Zsigm. VI: 8; 1723: 39, 7. §.

') Zsigm. VI : 8.

&) 1723: 9, 3. §.

*) 1495 : 23. A díj többször változott ; legújabb határozás

az 1770-cliki.

Hii.,\: M.Ég\ai közjug. 22
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Különben minden hiteles helynek megvan saját köre*

jjüsjiökmegye vagy szomszéd vármegyék. '")

Szerzetes rendeket és intézetteket behozni az or-

szágba és alapítni királji engedelemmel lehet, *') de el-

fogadásuk többször törvényczikkelybe is igtattatott, "*)

az<:>n hozzáadással , hogy alapúi csak világi jószágot

bírhassanak, azt is csak ha az alapító' szabad rendelke-

zése alá tartozó, és csak zálogképen.

2). A görög nemegyesült egyház' '') jogállása az

1791 : 27 törvény czikkelyen alapszik, melly akkép

rendelkezik : hogy az ország' görög nemegyesult ó-hittí

lakosai, eltörölvén mindazon törvényeket, mellyek e

részben ellenkezleg hozattak, polgári joggal felruház-

tatva, úgy mint az ország' egyéb lakosai, jószágot sze

rezhetnek és bírhatnak, s mindennem hivatalokat vi-

selhetnek, Magyarországban ágy, mint kapcsolt részei-

ben. Egyébiránt felségének papságuk, egyházuk,

vallásuk, mellynek teljesen szabad gyakorlatával élnek,

'«) Hk. II, 21; 1723:40.

") 1715: 102.

"^) Lásd fennebb 35, §. 13) jegyz. Az 1723: 96 azon kö-

telességet is felrója, hogy hála' jeléül a kir. felség' és az ország'

boldogságáért minden szerzet évenként 12 raisét mondani vagy

mondatni legyen köteles. A szerzetes rendek' irányában királyi

rendelésben (1774 jul. 14. helytt. int.) foglalt korlátoló pontokat

1. Frank, I, 84 §.

^^) Grellmann, statist. Aufklármigen II, 391—422 1.

(illy czim alatt : Beitrag z. Kenntniss der s. g. lUirier in den

ungr. Erbstaaten, besonders ihre Hierarchie u. Religionsduldung

betreífend). S c h w a r t n e r , Statistik II, 35 §. Fényes, sta-

tiszt. II, 24 §. Szalay, a magyarországi szerb telepek jogvi

szonya az államhoz. Pest 1861.
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alapítványaik, tanulmánjaik s ifjuság-nevelésök, vala-

mint azon kiváltságaik körül, mellyek az ország alkot-

mányával nem ellenkeznek, létez jogfii, mikép ezeket

dics emlék seitl Öröklé, továbbá is épségben ha-

gyatván. Az 1792 : 10 által rendeltetett továbbá, hogy

a m. kir. udv. kanczelláriához s a m. kir. helytartóta-

nácshoz az ezen szertartást követök közöl is meofkiván-

tató tulajdonságokkal felruházott egyének alkalmaztas-

sanak; ugyanezen törvényczikkely érsekjöknek és püs-

pökeiknek az országgylésen ülés- és szavazatjogot tu-

lajdonított, az ennek minsége iránti közelebbi elhatá-

rozást, az országg}ülés' rendezése tárgyában mköd
országos küldöttség' véleménye' alapján, továbbra tart-

ván fenn. Végre a vallás' dolgában intézked 1848 :

20, különösen a görög nemegyeniltekre vonatkozólag,

6. §-ában az 1844 : 3 rendeletét a görög ncmegyeslt

vallásuakra is kiterjeszti; 7. §-a rendeli: ha valamelly

község' görög szertartású lakosainak bár nagyobb ré-

sze fogja jövendben hitvallását megváltoztatui, illy

esetben a községi egyház az elbbi valláson hátrama-

radt lakosok' birtokában hagyandó ; végre 8. §-a a gö-

rög nemegyesülteknek vallási és iskolai ügyeik iránti

intézkedési jogát az álladalom' felügyelése mellett biz-

tosítja : meghagyván a magyar felelsi minisztériumnak

e czélból az összes felekezet által választandó egyházi

gyülekezet' (congressus) egybehivását, és pedig ollymó-

don, hogy tagjai addig is, míg szerkezete törvény által

fog rendeztetni, eziittal, a különböz nyelv népességre

való tekintettel, olly arányban választassanak, misze-

rint az egyházi osztályból 25, a világiból 75, s ezek

közé a határrvidékrl 25 követ küldessék. *^)

**) Az illir szabályzat szerint a congressus-a küldend
22-^
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Különben az cg-yliáz-korniányzati . alíipítvn'n^i,

tanodái s nevelési iig-j^-k' i<iazgatására alapszab/ilyiil

szolgál a Mária Terézia által 177 9-ben kiadott ^ De-

claratorimn Illiricura nevezete alatt ösméretes szabály-

Zí)t. melly az 1771- és 17 77-diki régibb, ügynevezett

illir szabályzatokat némelly tekintetben változtatva s

módosítva, (33 pontban intézkedik.'") Miszerint a ma-

gyarországi görög nemegyesíílt egyház' minden küls

törvényhatóságtól és felsöségtol független hierarchiájá-

nak feje a karloviczi érsek, a congressns által, püspök

pedig a püspöki zsinat által választatik ; "0 azonkivül

mind világi mind papi követek száma 75-re volt téve, még pe-

dig lígy, liügy 25 a papságból, 25 a katonaságból 25 a polgári

rendbl küldessék ; ezekhez II. L ipót alatt még 25 követ járult

volt a nemesi rendbl.

'^) Az 1771-diki illir szabályzat, az által, hogy 3. szaka-

szában világosan kijelentette, misz érint a metropolita csak az

egyháziakban fpapja az illir n emzetnek, de egyátalában nem

feje a világi ügyekben, már kimondta azon közpolgáriság' elvét,

raellyet a görög nemegyesült ó-hitüekre nézve teljes jogegyenl-

séggel meg-valósított az 1791 : 27. Az addigi több tekintetben

rendhagyó kiváltságos állás a bevándorlott ó-hitü szerbeknek

I. Lipót által 1690-ben adott s többsz ör megersített kiváltságle-

veleken alapúit ; annak keletkezését úgy, mint fejldését s vi-

szontagságait jelesen ecseteli S z a 1 a y' fennebb idézett érteke-

zése. Különösen a kiváltságok' kezelésére 1752-ben felállított

illir udv. választmány 1777-ben meg lön szüntetve; az 1791-ben

felállított illir udv. kanczelláriát pedig az 1792 : 10 eltörölte.

^^) A királyi megersítésrl 1. 39. §. 1. pont. Egyébiránt

egyik püspöknek megürült más püspöki székbe való áttéte-

lét a király magának tartotta fenn. A püspökökre nézve az is

megjegyzend, hogy a kir. tiscns utánok nem örököl, sem a meg-

ürült püspökségek' jövedelmeit nem húzhatja: nz érsek s a püs-

pökök szerzett vagyonuk' fele részérl szabadon rendelkezhet-
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minden foiito.sabb egyházi, tanodái, alapítványi stb ligy

a congre.ssus ölébe tartozik, — melly azonban csak a

kir. felségtl nyert legfelsbb engedelem mellett egy-

beliivható, és kir. biztos' jelenlétében tartandó. '*)

3). A XVI. század folyama alatt Magyarországon

is nagy számra szaporodott ágostai s utóbb helvét hit-

vallású evangélikusok', s egyházi községeik' s egyetem-

ségök' jogállása, hosszas küzdelmek és keserves har-

czok után a bécsi és linczi békekötés, és az ezeken

nyugvó 1600 : 8 kor. eltti s 1647 ; 5 törvényczikkely

által szilárd alapot nyert, '^) mellyet a szintén ama ne-

vezett békekötéseken ahipúló 1791 : 26 (ellen nem áll-

ván a katholikus clerus, s némelly világi urak ellen-

mondása, söt ez mindörökre érvénytelennek nyilvánít-

nek az uralkodó kir. felség alatti tartományokban lakók' részé-

rc, másik fele pedig a ncmzetiníjk nevezett egyházi alapra száll.

'') Erdélyben a görög n. e. egyház állapotja 1848-ig az

volt, hogy a görög n. e. vallás nem tartozott a bevett, hanem

csak a trt vallásokhoz, mellynek szabad gyakorlata az erd.

1791: 60 által ersíttetett meg; és csak az erd. 1848 : 1 kir.

szentesítést nyert s törvényként kihirdetett törvényczikkely által

mondatott ki Erdély' minden lakosainak jogegyenlsége vallás -

különbség nélkül, tehát a görög n. e. ó-hitüekre nézve is
; vala-

mint az ugyanazon erdélyi országgylésen alkotott, de kir. szen-

tesítést nem nyert 9. törvényczikkely a görög n. c. szertartást

is a törvénycsen bevett vallások közé igtatta.

^^) A protestánsok vallási s politikai állapotja ra IMagyar-

ország- s Erdélyben vonatkozó s b ösméreteket nyújtó nnnikák'

átnczctét 1. a Széchényiféle országos körtyvtár' könyvlajstromá-

ban ; az ország' politikai történelmébl ide tartozó események'

leírását 1. a hazai tíirténct' íróinál ; Erdélyre nézve különösen

vesd ö. e munkában fennebb a 17. §-ban 122. 1. mondottakat, és

Benk, Transylvania, II, 169—229 Lés az 1791-diki idp

tartozó (53 s köv.) törvényczikkelyeket.
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tatván) njolag- megersített s tökéletesebben kifejt^.tt, '

)

mellyhez az 1844 : 3. törvényczikkelynek némelly, a

vallási szabadság' s viszonosság* szellemében alkotott

módosító ujabb határozatai járultak. '^") Ezek szerint :

a) Egyeseket illetleg: mindenkinek, sors' különb-

sége nélkül, ki a nevezett két törvényesen bevett val-

lás' valamellyikének híve, vallását nyilván követni sza-

bad. "') Vallásával nem egyezó' szertartásra senki sem

köteles, és ebbeli szribadságáért semmi fizetéssel nem
tartozik. ^') Az evangélikusok a törvényes eskütételnél

a bold. szz Máriára és szentekre eskünni nem tartoz-

nak. '^^) Es noha a katkolikusok ünnepeit nyilvános he-

lyen megtartani kötelesek, mindazonáltal házaikban

akármiféle csendes munkát zhetnek. '^^) Vallás' dolgai-

ban csak a magok' egyházi elöljáróiktól függnek. ^^) Ta-

nulás végett küls iskolákba szabadon járhatnak, és

ösztöndíjaikat húzhatják. ^^) Katholikus lelkésznek és a

katholika egyház' egyéb szolgáinak semmivel sem tar-

toznak. '^O Vegyes házasságból, ha az apa katholika

valláson van, minden gyermekét a maga vallásán ne-

velni köteles, ha pedig az apa protestáns, csak figyer-

^^) Irinyi, az 1797i : 26 vallásügyi törvény keletkezé-

sének történelme. Pest 1857.

-°) Schwartner, Statistik n, 33. 34. §. Fényes,
Statiszt. II, 23 §. B e ö t h y , elemi magy. közjog 38 §. F r a n k

,

n, 57. 85. §.

'^O 1791 :26, 1. §.

'^) Ugyanott 3. §.

") Ugyanott 9. §.

2*) Ugyanott 17. §.

25) Ugyanott 4. §.

=6) Ugyanott 5. §.

2') Ugyanott 6. §.
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mekeit nevelheti a maga vallására; '^O d' az 1844 ; 3.

1, §. szerint, a kik evangelika valláson neveltettek, 18

éves korukon tul, st nszemélyek, mihelyest férjhez

mentek, többé sem magok sem maradékaik vallásos

kérdés alá nem vétethetnek. Katholikus az evangelika

vallásra szabadon átmehet; csak ebbeli szándékát két

tanú' jelenlétében a maga lelkésze eltt kétszer, négy

hét közbejövetelével jelentse, és errl külön-külön bi-

zonyítványt kérjen, vagy megtagadás' esetén a maga
tanúitól vegyen ; mert ezen bizonyítványok' elmuta-

tása nélkül az evangélikus lelkész t föl nem vehetné

;

a történt áttéréseket pedig a püspöki hivat slok a kir.

helytartótanács' utján félévenként a királyi felségnek

följelenteni kötelesek. ^*) Magyarországon jószágot bír-

hatnak, s mindennemíí hivatalt viselhetnek ;
^") ellenben

Dalmát-, Horvát- és Tótország municipalis jogaiban

továbbra is meg lévén hagyva, ^'j ezen országok' hatá-

rain bell az evangélikusok sem fekv jószágot nem
birhatnak, sem köz- vagy magán-hivatalt nem visel-

hetnek; szabad azonban örökségeiket törvényes utón

keresniök, fennmaradván O felségének azon joga, mi-

szerint k ez esetben más egyenl jövedelm jószág

által kármentesíttessenek ; hanem kereskedés vagy

''^) Ugyanott 15. §.

'^^ 1844: 3, 5-10. §. Az 1791 : 26, 13. §. szerint protes-

táns vallásra katholikus tetszése szerint át nem mehetett, hanem

az elforduló abbeli eseteket, nehogy vigyázatlanúl történjenek-

a királyi felséghez kellett folterjeszteni ; azonfólííl keményen til,

tátott katholikus embert protestáns vallásra csábítni.

•'") 1791 : 26, 8. §.

'\) 1687: 23, megersítve 1715: 30 által, s többször.
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gyártás végett a nevezett országokban is lakásokat bé-

relhetnek. '')

b) A protestáns egyházi községeket s ezek' egye-

temségét illetleg:

Ezek vallásukat nyilvánosan gyakorolhatják, tem-

plomokat tornyokkal és liarangokkal, nemkülönben

iskolákat, temetket bírhatnak, szabadon is temethet-

nek ;
* és perben álló templomok, plébániák, iskolák,

alapítványok iránt jövendre az 1790-diki birtok szol-

gál szabályul, kivéve három alajiítványt (t. i. Szirmaj^,

Hi-abovszky és Apaffy nevek alatt), mellyeket tovább

is kereshetik. '^*) Alsó Tótországban lev egynehány

helység is a protestáns vallás' gyakorlatában megha-

gyatott. ^')

Papokat (lelkészeket, prédikátorokat) fogadhatnak,

templomokat, tornyokat építhetnek, parochiákat, isko-

lákat állíthatnak akárhol és további folyamodás nélkül

;

föltéve mégis, hogy az adózó nép az lij terhet megbirja;

melly tekintetbl a megyei hatóság vegyes küldöttség

által vizsgálatot rendel;'^*') de az éplüetekhez más val-

lású lakosok semmivel sem tartoznak, az ebbeli régibb

szerzdések is megszüntetvén. ^')

Papjaik a magok vallásán lev betegeket és rabo-

32) 1791 : 26, 14. §.

33) Ugyanott 1. §.

3^) Ugyanott 12. §. Hrabovszky' alapítványa iránt a pernek

egyezés által vége lett 1841-ben, mirl késbb az 1844: 13

keletkezett.

3=) 1791, 26, 14. §. E községeket L Schwartner, Sta-

tistik, I, 162 1.

36^ Ugyanott 2. §. A szükséges telket , benn a helységben

vagy kivül a gyepen, a földesuraság volt köteles adni. •

3') Ugyanott 6. §.
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kat, szokott óvakodó rendszabályok mellett, szabadon

látogatják ; a kik halálra ítéltettek, azokat veszt helyre

is elkísérhetik, a nélkül mégis, hogy a néphez szólaná-

nak; de a rab' kívánságára hozzá katholíkus pap is

elmehet/^) '

Az egyházi kormányt és rendet magok határozzák

meg, gyléseket, zsinatokat szabadon tarthatnak; de a

zsinat' helyét s a kítíízött tárgyakat, nemkülönben az

egybegyl személyek' számát följelenteni, és a királyi

felség' megegyezését elre kinyerni tartoznak ; továbbá

a királyi ffeltigyelés' hatalma , melly az ország' f ha-

tóságai utján gyakoroltatik, épségben fenn lévén tartva

a zsinaton a király' kiküldött biztosának, valláskülönb-

ségre nem tekintve , helyet engedni kötelesek ; a zsinat'

végzései csak királyi jóváhagyás után nyernek tör-

vényes ert, de azontúl sem hivatali parancsok, sem ki-

rályi végzések által nem változtathatók. ^^)

Vallás' vagy tudomány' javára szánt és minden

egyéb kegyes alapítványokat , levket és leendket,

nemcsak megtarthatják, de vesztés' esetén is újra kike-

reshetik; ugyanazokat magok igazgatják: fennmarad-

vánmégis mindig és mindenekre nézve a királyi f felügye-

lés' hatalma, mellyet a királyi felség az ország' törvé-

nyes f kormányhatóságai által gyakorol. ^") Iskoláikat is

magok szabadon rendelik és igazgatják, épen maradván

itt is a királyi f felügyelés' joga, és ha felsbb iskolá-

kat akarnak állítani, szükséges hogy királyi jóváhagyást

nyerjenek. Ugy azonban, hogy a tanulmányi ügynek

az országgylés' javaslatai alapján, O felsége által álla-

•'«) Ugyanott 7. §.

^») Ugyanott 4. §.

-»") Ugyanott 10. §.
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pítandó rendtartása ez"n iskolákra is terjedjen, kivévén

csupán a vallás' tárgyait, mellyek minden vallásnak

sajátjai kell hogy maradjanak. Vallásos könyveiket

magok vizsgálják ; és minden új könyvnek három pél-

dányát ó'k is a kir. helytartótanácshoz felküldeni tar-

toznak. '**!>

Házassági perek' megítélése az egyházi székeket

(consistorivm) illetné; de míg azok felállíttatnának, ad-

dig világi törvényszékeknél mar.idtak; '") a vegyes há-

zasságokról pedig a katholikus szentszék itél , habár

eleinte a házasság vegyes nem lett volna. *^) Az 1791-

diki törvény szerint a vegyes házasság' kötésének is

katholikus pap eló'tt kellett történni ; hanem ebben az

1844: 3 változást tett, s azt már evangélikus pap eló'tt

is megengedi.

4). Az 1848: 20, 1. §-a által az unitari a vallás

törvényesen bevett vallásnak lévén nyilvánítva, kétség-

kívül a két evangélikus egyháznak és követó'inek jog-

állásáról szóló minden törvényes határozatok ez óta az

unitáriusokra is értendó'k.

*0 tJgyanott 5. §. Az 1840: 6, 11. §. szerint a magyar

tudós társaságnak is egy példány jár. Az 1848 : 18 (sajtótörvény "l

erre vonatkozó módosító vagy megszimtet határozatot nem fog-

lal ugyan magában , mindazonáltal ugyancsak 40. §-a szerint föl

keli vennünk, hogy ama királyi rendelet' szabálya , mellyre az

1791:26, 5. §. hivatkozik, miszerint minden újan nyomtatott

könyvbl három példány a m. kir. helytartótanács' utján fel-

ségének fólküldessék, megszntnek tekintend ; mi ennyiben az

1791 : 2Ö, 5. §. ebbeli határozatát is módositná. Ellenben az

1840: 6 1. ez. 11. §-ának a magyar tudós társaságra vonatkozó

határozata kétségkívül teljes erejében fennállónak tekintend.

") Ugyanott 11. §.'

^) Ugyanott 16. §.
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5). A vallás' dolgában átalában intézked 1848:

20 a törvényesen bevett vallásokra nézve a követkéz*^

jogelveket állapította :

E hazában törvényesen bevett minden vallásfele-

kezetekre nézve, különbség nélkül, tökéletes egyenlség

és viszonosság állapíttatik meg.

Minden bevett vallásfelekezetek' egyházi és iskolai

szükségei , köz álladalmi költségek által fedeztessenek,

— meghagyatván a minisztériumnak , hogy ez (Ívnek

részletes alkalmazásával . az illet hitfelekezetek" meg-

hallgatásával
,
a törvényhozás elébe kimerít törvény-

javaslatot terjesszen el.

A bevett vallásfelekezetek' iskoláiba járhatás, val-

láskülönbség nélkül, mindenkinek kölcsönösen megen-

gedtetik.

Végre meghagyatott a minisztériumnak, intézked-

jék, hogy e bevett vallásokéit követ katonák saját val-

lású tábori lelkészekkel láttassanak cl.

6). A z sidókról az 1791 : 38 azt rendelte, hogy

Magyarországban és a kapcsolt részekben mindenütt

(a bányavárosokat kivévén) azon állapotban maradja-

nak, mellyben voltak 1790 els napján. Az 1840: 29,

1. §-a pedig kedvezbben oda nyilatkozott, hogy az or-

szágban és kapcsolt részeiben született zsidók , nemkü-

lönben azok , a kik arra törvényes utón engedelmet

nyertek , ha ellenök erkölcsi tekintetbl bebizonyított

alapos kifogás nincsen, az országban és kapcsolt részei-

ben akár hol szabadon lakhassanak, csak a bányaváro-

sokat és azon helyeket kivévén , mellyekbl a bányák'

és bányászati intézetek' tekintetébl törv^ényes régi szo-

kás szerint mindaddig is voltak zárva. Továbbá ugyan-

azon törvény szerint, a fennálló törvényes föltételek
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mellett, a zsidók is állíthatnak gyárakat, kereskedést és

mesterségeket mag-ok vallásán lev legényekkel is z-
hetnek, és ifjaikat ezekben taníthatják ; azon tudomá-

nyokat pedig és szép mesterségeket , mellyeket azeltt

gyakoroltak , tovább is gyakorolhatják. St a raelly

városokban telkeket már azeltt szerezhettek, ez jöven-

dre is megersíttetett. *') Egyébiránt köteleztetnek ál-

landó tulajdon és vezeték nevekkel élni , és gyermekei-

ket anyakönyvbe bejegyeztetni, mellyet önnön vallású

papjaik kötelesek vezetni. *0

5G. §.

Folytatás. 11= Az orszáft' törvényhatósájoai.*)

A nemzet nagy fontosságú politikai jogokat gya-

korol s a köz hatalom' gyakorlásában közvetlenííl ré-

szesííl az ország' törvényhatóságai által. Ezek'

nevezete alatt, állandó gyakorlat s a törvények' világos

szavai szerint, személyeknek határozott területeken m-
köd közönségei (univeTsitas) és kebelzetei értetdtek,

mellyek semminemíí magán-hatalomnak alá nem vetve?

a hon' alkotmányában gyökerez hatalmuknál fogva,

*^) 1840: 29, 2. 5. §.

^^) Ugyanott 3. §. Régiebb törvények eltiltották ket vám-

szedéstöl és bérléstl, nemesebb borokkal való kereskedéstl stb.

királyi parancsolatok salétrom- és lporárulástól, nemcsjószág"

akármiféle birtokától, kibérlésétl, igazgatásától ; hanem az 1840 :

29, 6. §. minden, ezen törvénnyel ellenkez törvényt, szokást,

rendeletet vagy határozatot eltörölt és megszüntetett. A zsidók

által 1848-ig fizetett türelmi adónak az országban nem volt tör-

vényes alapja.

*) Cziráky, 676—682. §.
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mí'gok és törvényes tisztviselik rí Ital , területök' köré-

ben a végrehajtó hatalom' gyakorlásának törvényes

mszervei voltak, a közigazgatás' és közrendtartás'

ügyeire nézve ngy, mint a törvénykezésiekre, az illeté-

kességet szabályozó törvényeink' közelebbi határoza-

taihoz kéjjest; egyszersmind pedig területi körükben a

törvény jelölte korlátok s határok között érvényes és

kötelez rendszabásokat [statuta municipalia) hozhattak.

Illy törvényhatóságokat képeztek (az 1848-diki

törvények által eszközölt átalakításokig): a várme-
gyék, mint a kebelzetökben fogdáit karok- és rendek-

nek, mint a megyében lakó vagy jószágot biró nemesi

személyeknek, mint a vármegyében kebelzett egyházi

f rendeknek, ország' f zászlósainak, nagyjainak s ne-

meseinek közönségei; ') nemkülönben a szabad ki-

rályi V á r o s o k ") és a külön portákkal biró szabad
kerületek, és tartományok (vidékek) mink: a jász-

kún kerületek , a hat hajdnvárosi kerület , Fiiune' és

Buccari' szabad tengeri kereskedési kerülete, a XVI sze-

pesi város. ^)

') Erdélyben : a vármegyei (magyar) földön : vármegyék

és vidék, a székely földön székek, a szász földön, székek és

vidékek.

-) Erdélyben a szabad kir. városokon kivid még (a ma-

gyar és székely földön) több kiváltságos község, úgy nevezett

taxás helyek.

^) Az országban létez egyéb kiváltságos kerületek, közsé-

gek, Ítélszékek, valamint 1848-ig a földesuraságok, mellyck

szinte egy bizonyos közelebbrl meghatározott, bizonyos szemé-

lyek' vagy tárgyak' tekintetében illet törvényhatóságot gyako-

roltak, az ország' törvényhatóságaihoz, e szó szoros közjogi ér-

telmében, nem tartoztak, s ezeknek lényeges tulajdonságaival

nem bírtak. Szerkezetöket s hat;ískíiriik(4 1. a IV. téjezetben, a

végrehajtó hatalom' szervezetérl.
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Az ország' eme törvényhatóságainak következ lé-

nyeges közjogi tulajdonsíigaik,mint megannyi nagy fon-

tosságú politikai jogaik voltak: a) a törvényhozó hala-

lom' gyakorlása tekintetében , a törvényhatóságok kö-

veteik által az országgylésben részt vettek ; mi annyit

tett, hogy a karok és rendek, mennyiben az or-ízággyü-

lésen való megjelenésre személyes joggal nem birtak^

törvéíiyhatósági kebelzetekben összesult közönségeiktol

választott képviselik által jelentek meg az országgy-

lésen s vettek részt a nemzetnek országgyülésileg gya-

korolt jogaiban. '*) b) Az orszjíggyülésen a nemzet' és

király* kölcsönös megegyezésével alkotott törvények'

valamint az ezek' szellemében s foganatosításukra kia-

dott felsó'bb rendeletek' végrehajtásának, a szavazatjaik

által törvényesen választott s velk egyetemben egy

politikai testet képez tisztjeik által, egyedül törvényes

eszközei, és miüdennemü közigazgatási s törvénykezési,

kebelbéli illetÖségökhöz tartozó ügyeket intéztek. Mi-

szerint minden törvényhatóság' területén , a törvények-

nek, királyi rendeleteknek s az ország' fÖ kormányszé-

kei' intézvényeinek végrehajtása , az alkotmány' szelle-

mében, csak maga a törvényhatóság' utján eszközöltet-

hetett. Viszontag a törvényhatóságok a törvények' és

felsbb rendeletek' megtartására s szorgos teljesítésére

felelet terhe alatt köteleztettek. Minélfogva nemcsak

folytonos levelezési közlekedésben álltak az ország' fÖ

*) A XVI. szepesi város, továbbá a be nem czikkelyezett

Pécs és Eszék szabad kir. városok voltak csak az ország' tör-

vényhatóságai között azok, mellyek ezen országgylési jog' élve-

. zetében nem álltak, s ennélfogva az ország' rendéi között helyet

nem foglaltak.

^) 1723 : 112.
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kormányszékeivel; "") hanem néha egyenesen a király-

tól vettek parancsokat, s jelentéseiket hol egyenesen a

királyi felséghez, hol a m. k. helytartóTanáeshoz tették.

A kebelbéli illetcíségi körükhöz tartozó ügyeket is , az

alkotmány' szellemébl folyó és több százados gyakor-

lat által szilárdított joguknál fogva intézték; a nélkül

hogy törvény szabta jogkörük' határait tulhágniok s

ollyasokat rendelniök,tenniök vagy végzeniök lett volna

szabad, mik csak a felsbb kormányhatalom' körébe

tartoznak, vagy törvényhozás' tárgyát képezik, c) Az

si intézmények' és törvények' ha rei voltak ; minek ereje

abban nyilvánult, hogy felirás' jogával birtak, és sérel-

meiket az országgylés elébe vitték , ha a felsbb ren-

deletekben ollyas foglaltatott, mi véleményük szerint az

alkotmánnyal vagy csak egyes fennálló törvényekkel

ellenkez: épségben fennmaradván a törvényes király'

rendelései iránti alattvalói köreles tisztelet, d) Biríak

helyhatósági szabályok' (statictum) alkotásának jogá-

val ;
") úgy azonban , hogy azok törvényes gylésen,

érett és józan tanácskozás után , egyhangú vagy túl-

nyomó szavazatokkal hozassanak, ') a tanácskozáson

jelen levén azok, kik a közönséget képezik vagy kép-

viselik; hogy továbbá, ezen statútumok sem az ország'

köz törvényeivel , vagy szokásaival , sem mások' igaz

jogaival ne ellenkezzenek, *) végre hogy fontosabb ese-

tekben a királyi helybenhagyás is hozzájáruljon. ")

«) Hk. m, 2.

') Ugyanott, 1. §.

8) Ugyanott , 2. 5. 7. §.

^) A királyi lielybenhagyüs' szükségét világosan kifejezi az

1635: 18 és 1715: 120, kivált oUy statútumokra nézve, „mellyek

a királyi törvényhatóságot, vagy az igazságszolgáltatást vagy
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Az illyeii törvényesen alkotott stututuniok kötelezk

mindenre nézve, kinek lakása a törvényhatóság' tf rüle-

tén van ; nemkülönben az ezen területen lev minden

fekv jószág-' tekintetében. '") e) A közügyek' tárgya-

lása s elintézése végett gyléseket tartanak, f) Tiszteik'

fizetésére s más költségeik' fedezésére házi pénztárt tar-

tanuk és kezelnek, g) A vármegyék ügy, mint a szabad

kir. városok hiteles pecséttel birnak, ") és levéltárt tar-

tanak ;
'") nemkülönben minden vármegye saját zászló-

val bir. '')

A megyei törvényhatóságok' bels szerkezetében

az 1848-diki törvények' szelleme átalakító változást tett

szükségessé : miszerint az országrendi szerkezet' meg-

szntével a megyei törvényhatóságok' szervezete is a

népképviseleti alapra fektettessék, az ország' és nemzet'

bármin peres eljárást illetnek." Ugyanazt példák is tanúsítják

jelesen a tárnokjog' czikkelyei, a jászok' és kunok' Statútumai,

Dalmát-, Horvát- és Tótország' czikkelyei. Némelly ügyekben

törvények ruházták a megyékre a statútum alkotás' hatalmát :

így 1608 : 13 kor. után, a jobbágyok' elbocsátásáról; 1723 : 66

a cselédség' szabályozásáról; 1723 : 109 a tzvészek' megelzé-

sérl; 1729 : 12 a borhamisítás' megelzésérl. Jogtalan statú-

tumok ellen hozott törvények' példái sem hiányzanak, 1647 : 78,

19. §.; 1647: 79; 1715: 79; 1715: 120,4. §. Frank, I, 46

§. A törvényhatóságok' statutumalkotási jogának törvényes ha-

tárai- s korlátaira utaló kir. rendeletet 1. Pa lugy ay. Megye-

rendszer I, 176 s köv. 1. helytt. int. 1842 január 18. 3446 sz,

»") III, 2 és 1647 : 78, 5. §. értelmében.

*i) 1550 : 62. A jász-kún kerületeket az 1836 : 22 ruházta

fel azon joggal, hogy a hazai kormányszékekkel és törvényható-

ságokkal saját nevök és hiteles pecsétjök alatt, mellyet 1746-ban

Mária Teréziától nyertek, levelezhessenek.

»2) 1765: 11.

") 1595: 17; 1741 : 63, 19. §.



képviseleti testületének ugyanezen szellemben eszközölt

átalakításával egybehangzólag. Mi okból az 1848: 16

„a megyei szerkezetnek Magyarhon s kapcsolt részei'

alkotmányossága' védbástyáinak a köz szabadsággal

összhangzásba hozatala végett" rendelte, hogy a mi-

nisztérium a megyei szerkezetnek a népképviselet' alap-

ján való rendezésérl a legközelebbi országgylés elébe

törvényjavaslatot terjesszen , ezen rendezés' törvényho-

zási utón leend eszközléséig pedig a megyei hatóság'

g3'akorlása iránt ideiglenes intézkedéseket tett. Nemkü-

lönben a szabad kir. városok' és szabad kerületek' bei-

szerkezetének hasonló szellerabeni átalakítása iránt az

1848: 23—27 t. ez. intézkedett. Mindezeknek szelle-

mében most már a törvényhatóságok a kebel-

zetökben foglalt s egyesített összes hon-

polgárok' közönségét képezik. A törvényha-

tóságok' jogállásában az 1848: 5 eszközölt az által vál-

tozást, hogy az országgylési követeknek a törvényha-

tósági kebelzetek általi választását (habár csak ideigle-

nes intézkedés' erejével) megszntette, s az országnak

követkldés végett választó kerületekre felosztását s

minden egyes követnek klönklön egyes választó kerü-

letben s választó kerület általi választását rendelte: ez által

egyébként a megyék', kerületek' és szabad kir. városok'

törvényhatósági területére és önállására nézve semmi

változást nem okozván. A követküldés végetti választó

kerületekre való felosztás Horvátországra is kiterjeszte-

tett
, a nélkül , hogy ezen intézkedés által a Dalmát-^

Horvát- és Tótország' tartománygyülésének jogállásában,

különösen tartományi statútumok' hozatala' tekintetében,

változás eszközöltetett volna.

Miután tehát az 1848: 5 a nemzeti képviselk' vá-

Récsi ; Magyar köijog. 23
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lasztását a törvényhatósági kebelzetektöl elkülönítette,

s ezeknek összes jogköre közigazgatási éa törvényke-

zési teendkben összpontosul: annálfogva a megyék',

kerületek' és városok' helyhatósági rendszerének fö

pontjaibani eladása a végrehajtó halalom' szervezeté-

nek eladásához illesztend, s e rovat alatt ajelen mun-

ka' negyedik fejezetében fordul elo: e helyen csak a

horvát-szlavón tartománygyülés' szerkezete s törvényes

hatásköre lévén méof külön ösmértetendo.

J
57. §.

Folytatás. Dahiiát-, Horvát- és Tótország' íartomáiiygyö-

lése.*) Erdély.

A szlavóniai rendek' tartománygyüléseinek számos

példái a legrégibb idkbl
,
jelesen a vegyes házakból

származott királyok' korából felhozhatók (Szlavóniát itt

a fenébb a 6. §-ban kifejtett igaz értelmében véve).

Ugyanakkor Horvátország még külön tartott köz-

gyléseket ^ mint azoknak nyomait még I. Lajos' és

Zsigmond' korára nézve ki lehet mutatni. Holott a

Hk. ni , 2. czíme már Dalmát- és Horvátországnak is

csak lígy, mint Szlavóniának, csupán az ország' közön-

séges törvényei' határain bell tulajdonít municipalis

jogok' alkotására jogozatot. De I. Ferdinánd' kora eltt

nincs kimutatható példája annak, hogy a szlavóniai vár-

megyék Horvátországgal együtt gyltek volna egybe,

s az egykor önállóbb horvát rendek csak ettl kezdve

*) Botka, az 184^4 országgylési idszakból néhány

ismeretlenebb közjogi tárgy és megrögzött balvélemény felvilá-

gosítása. Pest 1844. 29—35, 48—62 1.

*) Kovachicli; Vestigia Comit. 188 I. Fejér, Cod.

dípl. X, 2, 166 1.
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szállottak alá a szlavóniai tartománygyülések' terére

;

minthogy a szlavóniai megyék' rendéi, sem midn még

külön jöttek egybe tartománygyülésre , sem midn a

horvát- és dalmátországi maradványokkal hivattak

egybe, törvényt nem alkothattak , hanem csak mimici-

pahs, statutarius jogszabályok' hozatalára birtak jogo-

zattal. Ezen tartománygyülések' legfbb tárgyát a hon-

védelem' ügye képezte, azonképen mint a XVI. s XVII.

században Magyarországon is divatozott részleges or-

szággyléseken, sajátlag tartománygyüléseken. ^)

Mint a Hk. III, 2 is tanúsítja, Dalmát-, Horvát- és

Tótországnak már régibb idktl fogva léteztek, a ma-

gyar közönséges jogtól némelly pontokban eltér kü-

lönszer {inunicipalis) jogaik, s hasonló szabályok' ho-

zatalának joga a törvényes határok között elösmértetett.

Több rendbeli országos törvények biztosítják ezen

külön jogok' és szabadságok' épségben tartását , s ille-

tleg közelebbrl szabályozzák a municipalis jogok' al-

kotásának kellékeit. Jelesen

:

Az 14G4: 13, hogy Szlavónia minden régi jó sza-

badságai-, szokásai- s jogaiban megtartassék, hasonló-

képen az 1492: 1, az ezen évi végzeményhez lévén egy-

szersmind a szlavóniai nemesek' czikkelyei is, valamint

a törvénytárba az 1537-diki magyar törvényczikkelyek

után az 1538-diki szlavóniai körösi czikkelyek igtatva.

Ugyanazon megersítést foglalja magában az IGOO:

27; 1649: 33; 1G81 : 66; 1687: 22. Utóbb az 1715:

120 e tárgyban következleg rendelkezett: hogy a Dal-

mát- , Horvát- és Tótországnak királyi hatalom által

különösen megersített municipalis statútumai érvényes-

'^) Lásd ezekrl B o tka' id. értek. 48—53 1.

23*
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ségök iránt többé semmi kérdés alá ne jöjenek, — mi-

nek azonban nem tulajdonítható azon hibás értelem,

mintha azok soha többé rendes törvényhozási utón, Ma-

gyarország' közönséges törvényhozása által , mint vál-

tozhatatlan örök érvény törvények, változást vagy

módosítást ne szenvedhetnének, hanem hogy a míg fenn-

állanak, kellen alkotott érvényes jogszabályoknak ös-

mértessenek el; ^) továbbá hogy az 1681: QQ által áta-

lánosságban megersíttettek (fennmaradván csak az

ezek' valamellyike által sérelmezett magán-személynek

a királyi felséghez leend folyamodása) szinte érvénye-

seknek tartassanak ; az annakutána alkotandók pedig,

ha a királyi törvényhatóságot , vagy igazságszolgálta-

tást, vagy bármelly peres ügyeket érdekelnek, királyi

megerösités végett fölterjesztessenek, s különben köte-

lezk ne legyenek. Nemkülönben az 1791 : 58 világos

szavakkal kifejezte, hogy a Dalmát-, Horvát- és Tótor-

szágot Összesen illet ügyek továbbat is ezen országok'

közönséges gylésein, mellyek elre kinyert királyi

helybenhagyás mellett tartandók, tárgyaltassanak.

Megjelentek ezen tartománygyüléseken a nevezett

részek' rendéi, és pedig ollymódon, hogy minden ne-

mes, ha megjelent, személyes szavazat' jogával birt régi

állandó gyakorlat szerint ''). Ezen jog az utóbbi évtize-

dekben ottan élénk vitatás' tárgya volt, '") s az 1844-ki

^) Lásd e kérdésben Pauler, Uj m. múzeum 1852. 679

1. Az 1715: 120, 1. §-ában emUtett czikkelyek' szövege megol-

vasható S z e g e d y , Tyrocinium, lU. rész, 3. ezím.

*) Ezen jog' ers alapja feltalálható I. Mátyás 1465-dikí^

az ítélömester' választását tárgyazó, s 1477-diki^ az ország' fka-

pitánya' választásáról szóló kiváltságleveleiben.

^) De iure voti nobilibus in regnorum Dalmatiae, Croatiae

et Slavoniae congregationibus competentis^ Zágráb 1843. És
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országgylésen is fennforgott: míg a kérdést egy 1845

september 14-dikén kelt udvari rendelet a nemesek' fejen-

kénti szavazatjoga ellen dönté el.

Az 1848-diki törvények a horvát-szlavóniai tarto-

mánygyülés' szerkezete iránt egyéb intézkedést nem

foglalnak magokban, mint hogy az 1848: 5, 53 §-sa

által, melly a Horvátország' számára állapított követek'

számához képest, a választó kerületeknek Zágráb, Vá-

rasd, Krös megyék, a kebelökbeni királyi városok, s a

túrmezei, buccari- s vinodoli kerületek közötti felosztá-

sát a tartománygylésre bízza, az 1845 sept. 14-dikén

kelt udvari rendelet visszavettnek jelentetik ki.

Mióta 174V6-ban, teljességgel nem az 1715: 92;

1723: 20; 1729: 27; 1741 : 18 szellemében, s az 1715:

118 és 1741: 50 félremagyarázásával, a helyreállított

Szerem, Posega és Veröcze megyék a bán' hatósága

alá rendeltettek, — mit az 1751 : 23 is, egyszeren az

ország' és a bán törvényhatóságának épségben fenn-

tartását mondván ki, függben hagyott — ezen várme-

gyék' rendéi is egészen a legújabb idkig, 1848-ig részt

vettek a horvát-szlavóniai tartománygyülésekben, és

oda némelly, csupán a tulajdonképeni Kroátiát és Szla-

vóniát illet különszer jogok is kiterjesztettek.

Ezek szerint Dalmát-, Horvát- és Tótország' kö-

zönsége kétségteleniíl bir azon joggal, hogy királyi

engedelemmel tartománygyülést fgenerális regnorum

conventus) tartson, kebelbéli helyhatósági ügyei' inté-

zésére, s ottan a nevezett országok' körében, rendszerint

királyi megersítés után, érvényes municipalis statútu-

mokat alkothat. A jelenleg illyeneknek és királyi ki-

ellene : Refutatio opusculi de iure voti nobilibus stb. Posou

1844.
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váltságlevelekiiek alapján ottan fennálló kíüönszer

jog' fbb pontjai a következk

:

1). Az 1465-diki kiváltságlevél' alapján a horvát-

országi (báni) itélömestert, és az 1477-diki kiváltságle-

vél' alapján a fkapitányt a tartománygyülés választja.

Ez utóbbiról azonban megjegyzend, hogy a rendek,

Mária Terézia' 1750-ben kijelentett óhajtásának és re-

ményének megfelelvén, azóta mindig a bánokat dísze-

síték fel ezen méltósággal, kik az ország' alkapitányát

önmagok nevezik. ^)

2). Az 1791: 26, 14. pontja szerint az evangéliku-

sok' vallásszabadsága és jogai csupán Magyarország'

körében birván érvénnyel. Dalmát-, Horvát- és Tótor-

szág' municlpalis törvényeik' további gyakorlatában

meghagyattak; ") minélfogva az evangélikusok ezen

országok' határain bell sem jószágokat nem birhatnak,

sem köz vagy magánhivatalokat nem viselhetnek ; sza-

badon hagyatván mindazonáltal az ágostai és helvét

hitvallást követ evangélikusoknak si jogaikat ezen

országok' keblében is a törvény' rendes utján keresni,

és ha valamelly birtokot nyernek azokban, O felsége

fenntartotta magának az kárpótlásukról gondoskodni;

továbbá Alsó-Szlavóniában azon néhány részint ágos-

tai, részint helvét hitvallást követ község továbbra is

szabad vallásgyakorlatában meghagyatott; végre ke-

reskedés vagy gyárak végett mind a két hitvallású

evangélikusoknak szabadságukban marad bérleti jogon

^) Pauler, Új magy, múzeum 1852, 677 1.

')Itt az 1687:23; 1715:30.125; 1723:86; 1741:46

törvényczikkelyek értetnek. Milly névcsere' szerével történt ezek-

nek kiterjesztése, Alsó Slavónia nevezete alatt a drávántuli ma-

gyar megyékre, már a 12. §-bau 86 1. megjegyeztetett.
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lakást tartani ott, de minden akár nemesi akár polgári

telek' tulajdona nélkül.

3). Adózóik csak felét viselték azon közadózási

tehernek, mit a magyarországiak a porták' száma sze-

rint fizetni szoktak. ^) De az 1701: 59 szerint Horvát-

országnak és Felso-Szlavónia' három, úgymint Zágráb,

Várasd és Körös megyéjének adóügye mindig a ma-

gyar országgylésen, külön Magyarország' adójától

tárgyalandó, és a magyar országgylésen kivül nem
nevelhet. •.. ,3

4). A nevezett ország' lakosai, legfbb sürget

szükség' esetét kivéve, mind a tanyázó, mind az átkel

katonaság' szállásolási s élelmezési terheitl mentesek. ^)

5). Törvénykezési ügyeikben egyedül saját bíráik-

tól függnek, s határaikon kivül törvény elébe nem idéz-

tethetnek ; mindazonáltal a báni tábláról a fölebbvitel

a m. kir. hétszemélyes táblához megy. *")

6). Az 1805 nov. 28-dikán alkotott s Ö felsége

által 1806 február 6-dikáról megersített szabályuknál

fogva közdolgaik' gyltlési s törvényszéki vezetésében

latin nyelvvel éltek; és az 1844: 2, 7. §. értelmében a

magyarországi törvényhatóságoknak magyar, ezek pe-

dig a kapcsolt részekbeli törvényhatóságoknak latin

nyelven írt leveleit elfogadni és azokat ill válasszal

ellátni kötelesek.

^) Ez iránt fennállott szokásra már az 1492-diki 2. szlavó-

niai czikkcly hivatkozik s azt megersíti. Természet szerint ezen

kedvezmény nem terjedt Szerem, Posega, Veröcze és Valkó me-

gyékre, ezen megyék' közjogi természetéhez képest.

") 1741:48.

'") 1807 : 9 ; elébb a fölebbvitel onnan a királyi tcáblához

is ment, mint az 1723 : 27 ; 1729 : 31 tanúsítja.
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7). A magyar sóbányáktóli távoliétök miat*-. ten-

geri sóval szabadon élhetnek.")

8). Nemesi fölkelés' esetén magokat saját különös

szabályaik szerint rendezhették s kormányozhatták. "')

9). Horvátország a magyar országgylésre tarto-

mánygyülésén választott három követet küldött, kiknek

egyike a förendi táblánál birt szavazattal ; azonkivül

az alsó táblánál a horvát itélömester is helyet foglalt,

s ott a horvát rendek számára külön naplót vezetett.

Hanem erre nézve az 1848 : 5,5. és 53. §-a új intézkedést

foglal magában Horvátország számára, a katonai vég-

vidékektl külön 18, választó kerületenként választandó

követ lévén állapítva, s azonkivül az 1848: 5, 54. §-a

szerint a horvát tartománygyülés a förendi táblához

két követet küldvén. '')

Erdélyt az z^mo-törvények Magyarországgal újra

azon bennsó' kapcsolatba hozták, mellyben az elszaka-

dásig létezett; az 1848: 7, 5. §-ában kimondatik Erdély

'

mindazon külön törvényei- s szabadságainak fenntar-

tása, mellyek a mellett hogy a teljes egyesülést nem
akadályozzák , a nemzeti szabadságnak és jogegyenl-

ségnek kedvezk; különben az egyesülés' részletei és

1') 1548:20; 1635:43; 1715:122.

»^) 1681 : 66 ; 1741 : 59 ; 1805 : 2 ; 1808 : 5.

") Horvátországnak Magyarországhoz! viszonyára vonata

kozólag, az 5. §. 10) jegyz. 7. §. *) és 10 a) jegyz. 13. §. *) jegy-

zetekben idézett munkákon kivül, még a következ ujabb érte-

kezések fölemlítendök :

Kvaternik, das hist. diplom. Verhaltniss des Königreichs

Kroatien zu der ungarischen St. Stephans-Krone, Zágráb 1861.

Deák Ferencz Zágrábmegye körlevele és az egyesülés?

Pest 1861.

S z a 1 ay , a horvát kérdéshez, Pest 1861.
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teljes keresztülvitele iránt egy ujabb hozandó törvény-

czikkely határozandván, mellyre elkészít intézkedé-

seket már az 1848: 7, 4- §-a s az erd. 1848: 1 tett

vala. Egyébiránt ezen ügy' törvényhozási utón leend

részletes szabályozásáig Erdély' itten szóban forgó kü-

lön jogainak viszonyát elleg tan' utján meghatározni

nem lehet. ^*)

58. §.

A nerazetiielí képviseleti testülete által gyakorolt politikai

jogai.*)

Mindazon nagy fontosságú politikai jogok fölébe,

mellyek a nemzet' tagjait egyenként illetik, s mellye-

ket az ország' törvényhatóságai gyakorolnak (ez utób-

biak által fleg a végrehajtó hatalom' gyakorlásában

**) Az erdélyi unio-ró\ legújabban értekeztek :

Kemény (Zsigm. báró), az unio-törvényekröl, Pest 1861.

Szilágyi Fer. az erdélyi unió, történelmi rajz, Pest 1861.

Erdély' külön jogának rendszeres eladását is legújabban

a testvérhon' nagyhír jogászától, Dózsa Elektl vettük, illy

czím alatt : Erdélyhoni jogtudomány , I. könyv : erdélyhoni köz-

jogtan, II. könyv : erdélyhoni raagánjogtan, III. könyv : erdély-

honi magyar pertan, Kolozsvártt 1861, III. köt.

*) Tomka-Szászky, Commentatio historica et politi-

ca de comitiis I. R. Hungáriáé, Horváthuál, Biblioth. iuriscon-

sultorum Hung. III. kötetében.

De comitiis Regni Hungáriáé, deque organisatione eoruu-

dem dissertatio iur publ. Hung. Posony 1791.

Bél M. história comitiorum Posonii celebratorum, Notitia

I, 352—409 1.

Kovachich, Vestigia comitiorum , és suppl. ad vesti-

gia comit.

Majláth (Ján. gr.), der ungar. Reichstag im J. 1830,

Lipcse 1831.
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részesedve) , emelkednek azon kitn politikai jogok,

mellyeket a nemzet' képviseleti testülete , az ország-

gylés által gyakorol, s mellyeknek legfbb jelent-

sége a törvényhozó hatalom' közösségében összpontosul.

Hogy országgyléseink' eredete a magyar király-

sággal egykorú, tudósaink kétségbevonhatatlanul ki-

mutatták, ') habár késbbi alakzatuk lassanként fejl-

Orosz, Ungarns gesetzgebender Körper auf dem Reichs-

tage zu Pressburg in J. 1830. Lipcse 1832. II. köt. (fleg a IL

köt. melly okiratokat és jegyzeteket tartalmaz). — Ugyanattól :

Terra incognita, I, 241—285 1.

P u s z t a y , die Ungarn, I. 28—63 1.

Az összes országgylési életre és viszonyokra legbvebb

világot árasztanak az országgylési jegyzökönyvek, naplók és

irományok ; nemkülönben felvilágosító adatokat, valamint a ma-

gyar közjog' egyéb tárgyaira, az országos küldöttségek' rendsze-

res munkálataiban nagy bséggel találunk. Egyes országgylé-

sek' rajzát Orosz és gr. Majláth fennebb idézett munkáin kivül

nyújtják a többi között

:

Ben esik, noviss. diaeta nobiliss. (1715 diki országgy-

lésre vonatkozólag).

Kolinovics, nova Ungariae Periódus anno primo gy-

naeco-cratiae austriacae inchoata (1741-diki országgylés).

Bért ha Sánd. országgylési tárcza 1830-ról, Pest 1843*

Koakolyi Thege Pál, 1 840 -diki országgylés, Pest

1847. n. köt.

Lásd még : Schwartner, Statis tik, II, 39—44 §. F é-

nyes, Statist. II, 28. 29 §. R o s e n m a n n , ius publ, 167

—

185. Palugyay, megyerendsz. I, 130—157 1. Virozsil,
spec. III, 10—29 1. Cziráky, 372—422 §.

^) Batthány, leg. eccles. R. Hung. I. köt. hol a királyi

Synodusról értekezik, s jelesen a legrégibb magyar törvények és

frank capitularek közötti rokonságot is kim utatja. Kovachich,
vest. com. 30 s köv. 211—216 1. (ez utóbbi helyen idézet Bat-

thány' nevezett értek ezéséböl)
; B a r t a 1 , Comm. I, 306—316 1.
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dött ki s állapodott meg. ^) Ezen gylések a király ál-

tal meghívott urak' számához képest részlegesek és köz-

gylések (pay^ticuralia é^ genevalia comitia) voltak, és

egészen a XV. századig, söt azon túl is maradtak. '") Ez
utóbbiaktól, ügy látszik, megklönböztetendök még az

egyetemesek (universalia)^ mellyekén az anyaországon ki-

vl a magyar sz. koronához tartozó minden részek' követei

és szószollói megjelentek, s mellyek rendszerint király-

választás és koronázás végett, de IV. László' példájára

az összes magyar birodalom' érdekét s jólétét tárgyazó

nagyobbszer ügyek fölötti tanácskozások' czéljából is

tartattak. "*) A XVI. század' második felén innen, több

'^) A régi törvények- s okmányokban elforduló királyi és

országos tanács (ConsiUum Reginnij Consilium Regni), ritkábban

jelent kormánytanácsot, gyakrabban országgylést (az adatokat

1. B a r t a 1 , I, 306 s köv. 1.). Ezen országgylés, Sz. István által

Nagy Károly' gylései' módjára rendezve, túlsúlyt ugyan az el-

kelknek adott, de a nélkül, hogy ki lett volna zárva a többiek-

nek is befolyása, Bartal, I, 307—312 1.

^) Bartal, I, 312—314 1. Az ország' közgylései az ok-

levelekben és történetíróknál synodus regalis, commune consi-

lium Principis, plena vagy generális Curia Domini Regis, com-

munis Congregalio vagy Conventio omnium Nobilium et Pro-

cerum Regni, Consilium habitum totius Hungáriáé, universa con-

gregatio Hungarorum, solennis, publica regni congregatio neve-

zetek alatt fordulnak el. Jeles példa a XV. századból, melly a

különbséget eltünteti, Ilunyady Jánosnak egy levele Frigyes

császárhoz 1454 körül, közzétéve J a n k o v i eh által a Tud.

Gyjtemény 1835 3. füzetében.

^) Ezen egyetemes országgylések' létét tanúsító adatoknak

valódi értelmet legújabb idben, és pedig legelször Bartal
derítette ki, Comm. 11, 189—191 1. TIF, 200 1., hol ezen egyete-

mes országgyléseknek nyomai a mohácsi vész eltti korból ki

vannak mutatva; mi által egyszersmind közelebbrl meghatá-
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tartomány' elveszése s Erdély' elszakadása után , min-

den országgylés illyen egyetemes országgylés' jelle-

mével birt egészen 1848-ig, mellyen tehát az anyaor-

szági rendeken kivül, a kapcsolt részek' rendéi is jelen

voltak; ezeken kivül a már az elbbi §-ban említett

részleges vagy tartománygyülések. I. Lipót óta concur-

sus regni^ országos gyülekezetek' nevezete alatt fennma-

radtak ,
míglen ezek VI. Károly' uralkodása óta szo-

kásból kimentek, tartásuk az 1715: 8 és 1741: 22 ál-

tal csak rendkívüli szükség' esetére és kizárólag az adó-

ügy fölötti tanácskozásra s intézkedésre szoríttatván.

59. §.

Folytatás. Az országgylés' alkatrészei.

Valamint országgylési joggal az urak (Domini)^

azaz fpapok és világi zászlós és egyéb föm-ak (Domini

praelatí, harones et magnates), és nemesek, mint politikai

jogokkal felruházott honpolgárok (regnicolae) birtak az

országgylések' elsó' eredetétl kezdve, kikhez, minden-

esetre Zsigmond' kora óta, a sz. kir. városok , és utóbb

némelly szab. kerületek járultak, — mindnyája I. Fer-

dinánd óta rendek (status) ,
karok és rendek (status

et ordines) nevezete alá foglalva (bár e mellett a regni-

colae nevezet a legújabb idkig íenmaradt vala haszná-

latban) — azonképen az országgylés Magyaror-
szág' és kapcsolt részei' fpapjai', zászló-

sai' s mágnásai', és nemesei s többi karai'

rozható a régibb idkre nézve a részeknek a magyar törvényho-

zásbani részvéte, mellyröl némi részben már a 6i 7. 9. 13. §-

okban volt szó.
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és rendéi' közgyülekezetét képezte ,
'
j kik a

felség által országgylésre raeghíva , a törvények' sza-

vai szerint, az or.:^zág' összes testét a távollevk' teljes

felhatalmazásával képviselték, '^) — melly ország- és

nemzet-képviseleti jelleme az országgylésnek az 1848-

diki törvények által eszközlött átalakulások',jelesen a kö-

veteknek népképviselet' alapjáni választása' folytán

csak nagyobb tisztaság- és tökéletességben tnik elö.

Azon idötöl fogva , hogy a gylések Rákos meze-

jérl termekbe tétettek át, a rendek, a tanácskozások'

érettebb és sikeresebb folytatása végett két, fels és

alsó táblára oszlottak, ^) mellyek azonban ugyanazon

egy testnek kiegészít részeit képezték ; minélfogva az

összes KK. és RR. vegyes üléseikben hirdettettek ki s

olvastattak fel a kegy. kir. leiratok és válaszok, mentek

véghez az országos választások , tétetett jelentés az or-

szágos küldöttségek' munkálatairól, vegyes ülésekbl

történtek a felírások' fölterjesztései , — sot a szükség

\\gY hozván magával, sürgs körülmények között, a

két tábla' illy vegyes üléseiben, habár ujabb idkben

*) E nevezet az ausztriai házbeli királyok' egész korszaka

alatt állandó, kivévén hogy 1638-ig a partos adnexae (kapcsolt

részek) nevezet helyett partes subiectae nevezet használtatott.

Az ország' négy rendérl 1. fennebb 47. §.

2) 1435 elöb. 3. §. 1474 elöbesz.

^) Ezt kétségtelen történeti és törvényes adatok tanúsítják,

így 1608: 1 kor. után; 1625:62; 1687: 10. Vesd Ö.Miksa'

koronázásának leírását K o v a c h í c h , Solenuia 18 1. Az 1608 :

1 kor. utáni t. ez. fölmerült kétségek' s nehézségek' eloszlatása

végett meghatározá, nemcsak a rendek' számát s azokhoz tartozó

személyeket, hanem egyszersmind azt is, mindegyik mellyik

táblánál foglaljon helyet a bírjon szavazattah 1526-on innen Rá-

koson tartott országgylésnek nincs nyoma.
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ritkábban, tanácskozások is folytak s országos ví'^gzé-

sek hozattak.

A két tábla átalános jelleme abban állott, hogy

kik személyes joguknál fogva hivattak meg, s birtak

az országgylésen ülés' és szavazat' jogával, rendszerint

a Fels vagy Méltóságos Frendek' táblájánál , — kik

pedig mások' képvisel küldöttjeiként jelentek meg, az

Alsó vagy Tekintetes Karok és Rendek' táblájánál fog-

laltak helyet : habár , mint az alább következendkbl

kitnik, nem hiányzottak kivételek, mellyek az ország-

gylés' történeti fejleményeibl kimagyarázandók. De
az alsótáblánál minden illyes kivételt elenyésztetett az

1848: 4. 5. miszerint ottan képviselkön kivül mások
r

üléssel többé nem birnak. Es pedig:

LA fels mint frendi táblához tartoztak

:

az egyházi ^) és világi fm'ak ^) , a nádornak (vagy

akadályoztatásakor az országbírónak, s ha ez is aka-

dályozva lett volna, a tárnokmesternek) elnöklete alatt.

Jelesen a nádor, mint elnök mellett legközelebb jobbról

(s midn e méltóságot nem királyi berezeg viselte, emel-

tebb helyen) ült az ország' primása; utána sorban a

kalocsai érsek, a római és görög katholikus megyés

püspökök (ezek a fölszentelés' ideje szerint), a magyar

választott és fölszentelt czimzetes püspökök, a pannon-

*) A íopapi rendhez számított személyek közöl különösen

kik birtak legyen a felsötáblánál üléssel és szavazattal, már fen^-

nebb, 48 §. 288 1. eladatott.

^) 1608-ig országgylési királyi meghívó levelek' tanúsága

szerint fbb birtokos nemesek is személyesen meghívattak, bár

született grófok vagy bárók nem voltak, vagy viselt tisztségök-

nél fogva nem tartoztak a furak' sorába, mi az 1608 kor. utáni

1. t. ez. szabálya után többé nem történhetett.
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hegyi szentmártoni foapátr, a zágrábi nagyprépost

mint vránai perjel, és a praemontréiek nagyváradi pré-

postja ^). Baloldalról az 1687: 10 jelölte sorban a zász-

lósurak és egyéb oszágnagyok, — t. i. országbú'ó, hor-

vátországi bán , tárnokmester , a többi zászlósurak ki-

neveztetésök' rendje szerint, utánok a posonyi gróf,

a két koronar, a fispánok, elbb az örökösek, aztán a

többiek, beigtatásuk' ideje szerint ; a született mágnások

az asztal körüli emeltebb helyeken, s közikbe vegyülve

a magyar tengerpart' kormányzója, Horvátország' egyik

követje *^^) s a görög nemegyeslt érsekek és püspö-

kök ').

Az 1848-diki törvények a frendi tábla' szerveze-

tében egyéb változást nem tettek, minthogy az 1848: 5,

51. §. szerint a horvátországi tartománygyülésnek a

frendi táblához két követett kell küldenie, és az 1848:

4, 7. §-a szerint a frendi táblához elnököt és egy má-

sodelnököt a tábla' tagjaiból felsége nevez ki ; ellen-

ben jegyzit, szinte saját tagjai közöl, titkos szavazás'

utján, a tábla maga választja. Azonkívül az erdélyi

^) Praepositus Sancti Stephani de Promontorio VaradiensI.

^^) 1625:61.

') Miután az 1792: 10 által ülésok' és szavazatuk' min-

sége Iránt fennhagyott közelebbi határozat nem történt valameg.

Megjegyzend különben, hogy az 184V4-diki országgylés

alatt az ülésteremben, mcllékasztalok' elhelyezése által, változá-

sok tétettek volt.

Továbbá, hogy az 1608 kor. utáni 1. t. ez. 12. §-ának azon

pontjánál fogva, melly a király' nemes tanácsosainak is szemé-

lyes országgylési jogot tulajdonít, az ezek' helyébe következett

ni. kir. helytartótanács, minden országgylés' idején, nemes

tanácsos tagjai számára ezen jogot igénybe vette, de mindig sike-

retlcnl.
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(1846-diki) országgylésre meghíva volt királyi hivata-

losok a magyarországi förendi táblán az 1848 : 7, 1. §.

^Ital üléssel és'szavazattal ruháztattak fel, de csak az els

országgylésre, és oda nem értve a kir. kormányszék',

a kir. tábla' tagjait, és a katonai egyéneket.

II. 1). Az alsótábla 1848-ig. ').

Alkotó elemei, a kir. személynöknek ^) (akadályoz-

tatása' esetén az alnádor- vagy alországbírónak) elnök-

lete alatt, a következk voltak: a) A királyi tábla, ^^}

két föpapja- és bárójának kivételével; hozzá a kapcsolt

részek' és báni hivatal' itélömestere. ^^) b) A kapcsolt

részek', azaz Dalmát-, Horvát- és Tótország' két követje

:

melly szám nem volt ugyan törvényesen állapítva, ha-

nem ujabb gyakorlat szerint állandóan megtartatott ; e

követeket a kapcsolt részek' közgylésén azon országok'

rendéinek közönsége választotta. '^) c) Az egyházi rend-

®) Alsó-Tábla, P a u 1 e r' értekezése az Egyetemes magy,

Encyklopoediában II, 1000—1009 1.

^) 1662 : 53 értelmében.

*") 1608 kor. utáni 1. t. ez. 12. §.

^') 1662:52.

'^) 1625: 61; 1723: 7, 4. §. Hogy a szlavóniai rendek a

magyar országgylésre régebben külön vármegyénként hivattak

meg és küldöttek képviseliket, már a 6. §. 7) jegyzetében felho-

zatott ; nem különben hogy ugyanakkor a tulajdonképeni horvát

rendek csak összesen választott követek által voltak képviselve.

Ls pedig a szlavóniai megyék' mindegyike úgy , mint az ország'

egyéb megyéi, két, néha három követet is küldött, és csak késbb
a XVI. század' második felében s a XVII. században , midn a

bsz török ellenség a hont folyvást zaklatta , s azon vármegyék-

nek is hol szomszédságában hol keblében dúlt, szállott alá a kép-

viselk' e száma megyénként egyre, vagy megtörtént, hogy egyik

megye egyet sem küldött, a másik egyet, a harmadik egyet, kik

egyszersmind a horvát rendek' képviselésével is raegbizattak;
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böl a fö-, székes- és társas káptalanok' követjei , kiket

a prépost és a káptalanbeliek választottak; továbbá a

mint ezt az 1646 diki országgylés' követlajstroraából látjuk (l.

az országgylési irományokból a követi lajstrom' eredeti szavait

Gyurikovitsnál III, 136 1.) és már a XVII. század máso-

dik felétl kezdve a három vármegye több ízben megelégedett

két- három követ küldésével (ide tartozó adatokat a szlavóniai

gylés' jegyzökönyveibl 1568—1593 közötti idre vonatkozólag

Szalay közi, id. mnk. 88 s köv. 1.): a mint látszik az 1687

diki országgylés óta Dalmátia , Kroátia és Szlavónia, tulajdon-

képen a három szlavóniai vármegye, és a polgári igazgatás alatt

fennmaradt csekély horvát-dalmát részek, állandóan, és pedig az

lT15-diki országgylés óta változás nélkül, egy felstáblai (1625 :

61 szerint), és két alsótáblai követ által voltak képviselve, —
kiknek választásába azonban a drávántuli magyar vármegyék,

úgymint Szerem , Posega és Vereze csak a báni törvényható-

ságnak rajok 1745-beni kiterjesztése óta, és így legelször az

1751-diki országgylésre, vettek részt.

Hogy a mohácsi vész' ideje eltt a szlavóniai és horvát ren- '

dek, csak a magyar birodalomnak (totius Regni Hungáriáé)

egyetemes gylésein (mellyekrl az elbbi §-ban volt szó) vettek

részt, nemcsak valószínnek , hanem csaknem bizonyosnak lát-

szik : miszei'int azon országgylések , mellyekre nézve a részek'

jelenléte kimutatható , azoknak sorába számítandók. Hlyének

voltak a többi között : a mellyrl Miklós bán' levele emlékszik,

mint 1279-ben Tetum-ban tartottról. Fejér, Cod. dipl. VII,

5, 593—595 1. Az 1447-ben Budán tartott országgylés, melly-

nek törvénylevelében a szlavóniai vármegyék' követei a követi

névsor' végén hat számmal fordulnak el, még pedig úgy, hogy a

magyar megyék' módjára mindenik megyére két-két követ esik

(K o V a c h i c h , vest. comit. 268 1.) ; az 1457-diki rákosi ország-

gylés, raellyre küldött szlavóniai követekrl, s ezek között kü-

lönösen a két zágrábmegyei követrl emlékszik V. Lászlónak

egy levele (G y u r i k o v i t s III , 135 1.) Az 1463-diki ország-

gylés, mellyre vonatkozólag I. Mátyás' levelét az erdélyiekhez

l. Katona, hist. crit. XIV, 664 1. (egy idézet belle közölte-

Récilj Magyar közjog. 24
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káptalanokba nem kebelezett világi és szerzetes apátok

és prépostok, kik nemesi földbirtokkal ellátott javadal-

makkal királyi adományozásnál fogva (collatwne re-

gia) birnak.
^

') A káptalanok többnyire egy ,
némelj-

lyek két követet küldöttek, d) A vármegyék' követ-

tett a 9. §. 3) jegyzetében). Illy egyetemes országgyléseket I.

Mátyás még többször tartott, mint azt Körös vármegyéhez 1468-

s 1473-ban bocsátott regalisai' szavaiból értjük (mindkett le-

nyomtatva Gyuri kovits III, 133 1.) Hlyének voltak még : az

1492-diki, 1505-diki, mellyre vonatkozólag a Sopron városához

bocsátott kir. meghivó levélben világosan mondatik, hogy ^^univer-

salis díaeta^' egyetemes országgylés lesz tartandó, mellyre ezen

(Magyar) ország' összes föpajijaí, zászlós és egyéb furai és ne-

mesei, de söt a szent korona alatt álló minden tagból , és minden

részekbl, követek és szószollók teljes hatalommal gyljenek

egybe. A mohácsi vész után a m. sz. koronának több tartomá-

nya elveszett, Erdély elszakadt, miszerint olly részekül, mellyek

egyetemes országgylésekre meghivassanak, fennmaradtak csak

Szlavónia, és Horvátország' s Dalmátia' maradványai. Az I. Fer-

dinánd' neve alatt a törvénytárban találtató tizenkét els végze-

ményben csak Magyarország' rendéirl van szó , kik az azokba

foglalt czikkelyeket hozták
.;
a XIII—XVII-dik végzemény Ma-

gyarország' és kapcsolt részei' (jpartium subjectarum) rendéi által

alkotott czikkelyeket hoz ; a XVIII.-ban ismét csak Magyaror-

szág' rendéirl van szó ; azontúl, tehát az 1559-diki posonyi vég-

zeménytöl kezdve az 1848-diki törvényekig minden törvényczik-

kely Magyarország' és kapcsolt részei' (vagyis Dalmát-, Horvát-

és Tótország') rendéi' által tartott , tehát a magyar birodalom'

összes testére nézve (a külön állott Erdély' kivételével) egyete-

messég' jellemével biró országgylésen hozatott. (Az itt felho-

zottak által egyszersmind kiegészítendk, a mik a 6. 7. 9. §-ban

a részeknek a magyar törvényhozásbani közösségérl eladattak.

*3) 1608: 1 kor. után; 1715: 16. A Jézus-társaság' eltör-

lése eltt az 1715: 73 által annak két képviselje is oda tarto-

zott, mi tekintetbl e szerzet' magyarországi tartományának az

ausztriaitól való elkülönzése kívántatott az 1741 : 33 által.
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jei, '*) és pedig ujabban minden megyebeli kett. ErrÖl

ugyan világos törvény nem intézkedett, és hajdan egy

megyébl négy követ is jelent meg; mindazonáltal

azóta, hogy az 1681 aug. 28-diki országos ülésben a

rendeknek azon sérelméhez, miszerint a királyi meghívó

levélben a követek' száma kettre szoríttatott , a fren-

dek nem j^iriiltak, st a harmadik követ a tanácskozás-

ból ki is záratott, és ugyanaz 1741-ben Liptó-, 1790-

ben Pest- és Honímegye' harmadik követével történt,

állandóan megtartatott minden megje' részérl két kö-

vet' küldése. ^^) Viszontag ugyanazon egy egyén több

'*) A drávántuli magyar megyéket, Szerem, Posega és Ve-

röcze vármegyét, a felszabadítás utáni új szerkesztetésök' folytán,

ösi joguknál fogva illet országgylési szék' és szavazat' jogával

utólag helyreállítva (postUminio) az 1751 : 23 ruházta fel ; hason-

lóképen az újan szerkesztett Torontál, Temes, Krassó vármegyé-

nek ugyanezen jogot az 1791 : 28 adta vissza ; az Erdélytl vissza-

kapcsolt magyarországi megyéket (Zaránd, Kraszna, Közép-

Szolnok megyéket és Kvár vidékét) az 1836 : 21. rendelte az

országgylésre meghivandóknak.

'-') Hajdan a nemesek országgylésre személyesen is meg-

jelentek, a magyar nemzetgylések' si jellemének megfelelleg,

minek a Icgi'égibb idktl fogva a mohácsi vész' koráig történet-

íróknál és oklevelekben számos nyomai maradtak fenn ; mind-

azonáltal már IV. Béla' korától van nyoma, hogy minden várme-

gyébl a nemesség' részérl két vagy három követ' küldése ren-

deltetett, I. Mária pedig országgylésre minden megyébl négyet

hivott meg, holott az 1495 : 26 újra átalánosan rendelé, hogy

azontúl a tartandó országgylésekre nem a megyék' választottjai

hanem az ország' összes nemesei hivassanak meg, mit azonban

az 1498 : 1 ismét némileg korlátolt : míg végre az ausztriai ház-

beli uralkodók alatt a nemességnek országgylésen megyeileg

választott követek általi képviseltetése állandó szabállyá fejl-

dött ; P a 1 u g y a y , Megyerendszer I, 13 1 s köv. 1. C z i r á k y

,

24*
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megye' képviselje nem lehetett. ^^) A követeket a

megye' közönsége szabadon , fispáni kijelölés nélkül

választotta; és azoknak a törvény' rendelete szerint ne-

mesi származásúak- és birtokosoknak kellett lenni. ^^)

e) A szabad kerületek' képviseli : nevezetesen a túr-

mezei gróf, mint ezen nemes közönségnek a Rudolfféle

1582-diki kiváltság szerint törvényes képviselje, aka-

dályoztatása' esetén a kerület' közgyülésileg választott

küldöttje ; a jász-kún kerületek' két , a hajduvárosi ke-

rület' két, a fiume- és bukkari-tengermelléki kerületek'

két-két vagy egy-egy követe, kiket a nevezett hatóságok'

közgylései, illetleg kapitányi tanácsai választottak. ' *)

f) A törvénybe igtatott szab. kir. városok' követjei.

Nagyobb városok két , kisebbek egy követet szoktak

küldeni ; habár hajdan azokból is többen szoktak meg-

jelenni. A gyakorlat szerint egy személynek több vá-

ros' képviselése is meg volt engedve. Ezen követeket

néhol a város bels, másutt bels és küls tanácsa, né-

melly helyen a bels tanács' kijelölésére, választotta

;

legújabb idkben, jelesen 1843 óta azonban legtöbb

városban, azoknak felsbb helyen megersített szabá-

lyai folytán ^^), a választók' száma olly módon szapo-

ríttatott, hogy az összes polgárság' részérl annyian

csatoltattak a választók' testületéhez, mennyien a küls
tanács' vagy választó község' felével fölértek, g) A tá-

377. 378 §. Bárt al, comm. I, 306 s köv. IH, 102. 266 s köv,

1. és több ide tartozó helyeken.

1^) ISSVe országgy. CLVI. ülés.

^Ó 1625:62; 1723: 7, 3. §.

'^) 1791:29; 1807:4. 27; Kvár vidéke már a 14)

jegyzetben volt említve.

^9) Helytt. int. 1843 apr. 15. 15,257 sz.
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vollevö föpapok', fóurak' és ezek' özvegyeinek képvi-

seli. '')

Az Erdély' három nemzet rendéit képviselt or-

szággylés, melly nemcsak egy politikai testet képezett,

hanem egy házb.in tanácskozott is , állt : az országos

elnökbl, mint elölüljébl; a kir. kormányszék' ta-

nácsosaiból; a királyi táblából (elnök) az itélmeste-

rek mint országgylési jegyzk, fiscalis director, 12

rendszerinti táblabiró) ; a vármegyék' , magyarvidé-

kek' és székelyszékek' ftisztjeibl !(fispánok, fkirály-

bírák, kapitányok) ; a királyi hivatalosokból (rega-

listae), kik a fejedelem által a kormányszék' meghall-

gatása ntán neveztettek ki , s külön királyi levelek

(regales) által hivattak meg; ezekre nézve megkivánta-

tott, hogy honfiak legyenek , még pedig e potiori nobi-

Utate, elégséges birtoknak, és a törvényszer tulajdon-

ságokkal felruházottak; a vármegyék' s magyarvidé-

kek' és székelyszékek' két-két követjeibl (amazok vol-

tak 26-on, de közöttök 8 a Magyarországtól Erdélyhez

kapcsolva volt részek' nevében, emezek 10-en) ; a szász

székek' és vidékek' két-két követjébl (összesen 22); a

szabad kir. városok' és más kiváltságolt mezvárosok'

(összesen 3G) követjeibl, -r- kik közé szászföldiek gya-

korlat szerint azon okból nem tartoztak, mivel a szász-

földi városok azon székkel, illetleg vidékkel , mellybe

kebelezve vannak, egy politikai testületté olvadottaknak

tartattak; — ezen községek voltak: Kolozsvár, Maros-

vásárhely, Gyulafejérvár, Szamosujvár, Erzsébetváros

sz. kir. városok, Abrudbánya, Vizakna, Vajda-Hunyad,

Kézdi-Vásárhely, Hátszeg , Sepsi-Sz. Gryörgy , Udvar-

»«) Lásd ezekrl 49 §. 53) 54) jegyz.
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hely , Illyeíalva , Csikszerda , Bereczk , Szék , Oláhfalú

Kolos.

2). Az alsótábla az 1848-diki törvények szerint.

Az ateótábla^ szerkezetében ezen törvények lénye-

ges átalakulást eszközöltek. Ugyanis elvi tüzetett ki

az országgylési követeknek népképviselet' alap-

ján választása; ^^) szabályul mondatott ki a képvise-

lknek három évig tartandó egy országgylésre, s ezen

országgylés' mindhárom évi üléseire leend választása,

olly módon, hogy minden harmadik év' eltelte után , a

következ országgylés' els évi ülésének megnyitását

megelz hat hét' lefolyása alatt, országszerte új kép-

visel-választás történjék, —• midn azok is , kik id-

közben voltak választva , csak új megválasztás által

tarthatják meg képvisel helyeiket, és pedig szinte egy

országgylés' három évi üléseire. '^) A királyi tábla a

képviselk' táblájának kiegészít része lenni megsznt,

s miután tagjai között a törvény által nem említtetnek,

kirekesztdtek azon fpapok és káptalani követek is,

kik addig az alsótáblán foglaltak helyet, nemkülönben

a távollev furak' küldöttjei is. ^')

S elnököt is, valamint két alelnököt és jegyzket,

a képvisel tábla , tagjainak sorából , titkos szavazás'

utján maga választ. És pedig az alsótáblának úgy
mint a felstáblának elnökei , az országgylés' egész

folyamára, a többi táblahivatahiokok pedig évenként,

az els ülésben választatnak és illetleg neveztetnek ki

:

-') 1848:5.
'^'^) 1848 : 4, 3. 4. §.

a3^
^) Ezt tanúsítja az 1848-diki nyári és az ez idéni ország-

gylés' gyakorlata is.



375

melly ülésben az elnökséget a tábla legkorosabb tagja

viseli. ^*)

Egyszersmind az 1848: 5 az országgylési köve-

tek' választására nézve ideiglenes rendszabályt állapított,

melly a népképviseleti elv' tisztább megvalósítására,

a választói és választliatási jogot (fenntartva mindazok-

nak politikai jogélvezetét , kik addig annak gyakorla-

tában voltak), a rendi szervezettl elkülönítve , átalá-

nosan megszabott személyes minösítvények' alapjára

fekteti ;

^

^) és az országnak követküldés végett vá-

lasztókerületekre felosztását rendeli , miszerint

minden egy követ' választása végett egy külön választó-

kerület alakíttassék, s mindegyik választó-kerület csak

egy országgylési követet válasszon. ^^)

Áll pedig a képviselház, az 1848 ; 5, 5. §. szerint

377 követbl, kikhez Erdély' 73 követje járul ; minden

követ egyenl szavazattal bir; s a követek száma, te-

kintettel a népszámra, a területi és közgazdászati vi-

szonyokra, aránylagosan van felosztva az országra és

kapcsolt részeire , a katonai határvidékkel együtt. És

pedig olly módon, hogy Magyarországra az Erdélytl

visszakapcsolt megyékkel, a drávántuli vármegyékkel

és Fiúméval esik 344, Horvátországra 18 , a katonai

határvidékre 15, Erdélyre 73. A Magyarországra es
344 követ ollymódon van az idézett törvény által fel-

osztva, hogy 60 ugyanott megnevezett egyes községek

(ezek között 22 kir. város) által , mindegyik község' ré-

2^) 1848 : 4, 8. §., ugyanennek 9. §-ea mind a frendi,

mind az alsótáblai elnöknek az országos pénztárból fizetend

díjt rendel.

2^) Lásd e szabályokat az 53. §-ban a) alatt,

2«) 1848 : 5, 4. 6. §.
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szérl a rá kivetett számmal, a többiek a megyék', ke-

rületek' és városok' vidékeibl eczélra alakított választó-

kerületek által, mellyekre nézve az azokba kebelezett

szab. kir. városok lehetleg kerületi föhelyekííl jelöltet-

tek ki, küldessenek. Erdély' 73 követe úgy oszlik fel,

hogy 50-et küld a 9 magyar, 5 székely és 11 szász me-

gye, szék és vidék; 10-et az 5 magyar- és székelyföl-

dön lev királyi város, 13-at a magyar és székely föl-

dön létez többi képviseleti jogot gyakorló község. ^^)

Horvátországban a választó kerületeknek Zágráb, Vá-

rasd, Krös megyék, a kebelökbeni királyi városok, s

a túrmezei, buccari- s vinodoli kerületek közötti felosz-

tása a tartom ánygytilésre bizatott. ^^) A végvidékeken,

addig míg azok' politikai rendezése iránt a törvényho-

zás intézkednék : a horvátországi végvidékeken az or-

szággylési követek' választásának módját elhatározni

szinte a horvát tartománygyülésre , a drávántuU egyéb

ezredekben a bánra, a többi végvidéki ezredekre^ vala-

mint a csajkások' kerületére nézve, a ministeriumra bi-

zatott.

^^) Az 1848 : 7 : 2. §-a szerint Erdély — a visszakapcsolt

részeket ide nem értve — küldene 69 követet, hanem a 3. §-ban

foglalt felosztásban azon számítási vétség találtatik, hogy Erdély

képvisel jogot külön gyakorló községeinek száma 18 helyett

csak 16 ra vau véve, s azok között nem 3, hanem 5 szab. kir-

város találtatik ; minélfogva az ugyanott kimondott vezéreszmé-»

hez képest, az erd. 1848 : 1, 1. §-sa által az erdélyi szavazatok

száma s azoknak felosztása kiigazíttatott. Egyébiránt ezen egész

intézkedés szinte csak ideiglenes természet, — az ügy' végleges

szabályozása a közös törvényhozásnak lévén fenntartva.

'^^) 1848 : 5, 53. §. Az itt szóba hozott udvari rendeletröh

melly visszavettnek jelentetett ki, l fennebb, 57. §. 4) 5 jegyz.
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A követ választások körül megtartatni rendelt ideig-

lenes eljárási rendszabály' pontjai a következk: ^^)

a) Minden megyében s szabad kerületben közgyü-

lésileg, országgylési szavazattal felruházott szab. kir.

városokban a bels és küls tanács' közös ülésében,

megállapítandó a megyének választó-kerületekre a ha-

tározott követszám szerinti felosztása, s e kerületeknek,

a törvényben foglaltakon kivül , kijelölendk fhelyei

;

nem kíilönben a választási törvény' végrehajtására, s

átalában a választási ügynek minden ágazataibani ke-

zelésére s vezérletére, az egyik alispán' elnöklete alatt,

több tagból álló s a belügyminiszterrel közvetlen érint-

kezésbe lép középponti választmány válasz-

tandó, olly módon, hogy abban a megyének külön vá-

lasztó kerületei mind képviselve legyenek : s kell arány-

ban a községi elljárok is részt vegyenek. Még pedig

középponti választmányt azon szabad kerületekben és

városokban is kell alakítni, mellyek csak egy ország-

gylési követet választanak. S az e tárgyakban hozott

határozatok a belügyminiszternek haladéktalanul meg-

küldendk. '')

A középponti választmány
,
kiküldetése után leg-

fölebb egy hét alatt összeülvén: a vezérlete alá tar-

tozó mindegyik választó-kerületre nézve a választók'

összeirására 3 tagból álló küldöttséget nevez s megha-

tározza a napot, mellyen a választók' összeirása a ke-

rületenként e végett kijelölt helyeken kezdetét veendi,

— melly összeírás, a kezd nap' beszámításával 14

='") 1848 : 5, 7—52 §.

•'"') Az 1848: 5, 11. §-ban foglahatnak azon eskü' szavai,

mellyet a középponti választmány' tagyainak le kell tenniök.
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egymásután következ napokon félbeszakasztás nélkül

folytatandó. Es pedig az itt említett határnap, a köz-

ponti választmány általi kitüzetésétöl számítva 21 nap-

nál rövidebb, 30-nál hosszabb nem lehet, és körlevelek,

az egyházi szószékrÖli hirdetések, a hirdetvényeknek

helységenkénti nyilvános kifüggesztése smás e részben

szokott módoknak használata mellett, lehet legnagyobb

nyilvánossággal haladék nélkül közhirré teend,

b) A választók' összeírására kinevezett küldöttségek

a kijelölt helyeken a kiszabott 14 nap' lefolyása alatt

naponként ülést tartani s a bejegyeztetés végett jelent-

kez választókat a középponti választmány utján kapott

táblás jegyzékekbe bejegyzeni kötelesek. A jelentke-

zk képességöket, mennyiben arról az összeiró választ-

mány a kezénél lev adatokból, mint az eddigi megyei

választók' s illetleg városi polgárok' lajstromaiból, az

adóbeli rovásos összeírásokból meg nem gyzdnék, iga-

zolni tartoznak.

Az összeiró küldöttség a választónak, kit bejegyez,

ezt szóval is kijelentvén, — a bejegyzett választók' ne-

ve után az igazolásul' szolgált adatokat az összeirási

jegyzék' külön rovatába sommás kivonatban bevezeti;

egyszersmind pedig azokról is külön névjegyzéket ké-

szít, kik bejegyeztetésök végett jelentkeztek, de attól

elmozdíttattak.

Az összeiró küldöttségek az összeírást 3 egyenl

példányban vezetik s aláírásaikkal ellátva, a kiszabott

14 nap' elteltével a középponti választmánynak haladék

nélkül beadják.

c) Az összeírások' egyik példánya, a középponti

választmány által határozott s elre közhírré tett nyil-

vános helyen mindenki általi megtekinthetés végett több
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napon át kiteendö. A ki az összeíró választmány által

a bejegyzéstl elmozdíttatott, valamint az is, ki másnak

bejegyeztetése ellen észrevételt kivan tenni , az összeí-

rásnak e tekintetbeni megigazításáért a középponti vá-

lasztmányhoz folyamodliatik. De a ki bejegyeztetés

végett az összeíró választmányok' egyike eltt sem je-

lentkezett, e végett többé a középponti választmányhoz

nem járulhat.

d) A középponti választmány a választók' össze-

írásának bevégzése után legfölebb egy hét alatt össze-

ülvén : az illet küldöttségek által beadott összeírásokat,

és az ezek' kiigazítására beadott fotyamodásokat meg-

vizsgálja. Azoknak jegyzékét, kiket a beadott folyamo-

dások' folytán az összeírásból kihagyandóknak, vagy

ahhoz hozzáadandóknak határoz , a beadott összeírás'

mindegyik példányához az elnök' és jegyz' aláírásával

hozzácsatolja. Üléseit pedig az összeírásoknak minden

beadott folyamodások' tárgyalása melletti tökéletes ki-

igazításáig naponként folytatja. Az ekképen megiga-

zított összeírásokból egy példányt a választásnáli hasz-

nálatúi megtartván , egyet a hatóság' levéltárába tesz

le, egyet a belügyminiszternek , ülései' megkezdésétl

számítva legfölebb Iá nap alatt bekidd.

A középponti választmány minden tanácskozásá-

ról, a jelenlevk' neveinek följegyzése mellett , a kebe-

lébl választott jegyz által, rendes jegyzkönyvet ve-

zettet; s annak egy példányát a levéltárba letévén, a

másikat a belügyminiszternek idszakonként felküldi.

A közé]3pontí választmánynak, valamint az össze-

író küldöttségeknek is, üléseik nyilvánosak.

e) Az országgylés' megnyitásának napja kihir-

dettetvén, az országgylési követválasztás határnapja
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iránt a középponti választmányok akként intézkednek,

hogy ez bekövetkezése eltt 15 nappal az illet tör-

vényhatóságban közhirré tétessék , és az országgylés'

megnyitását legalább 4 héttel megelzze.

A választás" határnapja kitüzetvén , a középponti

választmány' elnöke azt a lehet legnagyobb nyilvános-

sággal haladék nélkül közhirré teszi. Egyszersmind a

középponti választmány minden választó-kerületre a

választás' vezérletére egy elnököt s jegyzt, és szükség'

esetén helyetteseket is választ.

f) A megválasztott elnök a választásra kitzött na-

pon az illet kerület' f helyén a választók' gyülekeze-

tét a középponti választmány által határozott s elre

szinte közhirré tett órában megnyitván: bármelly vá-

lasztónak joga van az országgylési követségre egy

egyént ajánlani.

A választásnál szavazattal csak azok birnak , kik

a választóknak a fennebbiek szerint kerületenként ké-

szített összeírásában bennfoglaltatnak, és csak azon ke-

rületben birnak szavazattal , a mellyben össze vannak

Írva. De az összeh'ásban foglaltak közöl a választási

jog senkitl meg nem tagadható.

Ha a választók' megnyitott gyülekezetében az or-

szággylési követségre csak egy egyén ajánltatnék, s

annak, vagy több ajánlottak közöl egynek megválasz-

tásában a választók köz akarattal összpontosulni látsza-

nak : az elnök az összegylt választókhoz azon kérdést

intézi, valljon azon illet egyénnek megválasztásában

köz akarattal megnyugosznak-e, vagy szavazni kivan-

nak? s ha 10 választó szavazást kivan, azt azonnal

megrendeli; különben a választást befejezettnek s az
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illet egyént a kerlilet által megválasztott országgylési

követnek nyilvánítja.

A választás szavazásra bocsáttatván , azon válasz-

tók' mindegyike , kik országgylési követet ajánlottak,

a helyszínén jelenlev választók közöl két egyént ne-

vez, s az ekképen mindegyik ajánlottnak részérl neve-

zett egyének az elnökkel, s a szavazat nélkül jelenlev

jegyzvel együtt képezik a szavazatszed bizottmányt.

A szavazás a szavazó nevének a küldöttség általi

följegyzésével, — s valamint a szavazatok' összeszámí-

tása is, nyilvánosan történik. A szavazás megkezdet-

vén, mindaddig, míg szavazó jelentkezik, félbeszakasz-

tás nélkül folytatandó. S ha a szavazás' bevégeztével,

a szavazók' átalános többsége egy egyén mellett nyi-

latkozik, az megválasztott országgylési köveinek azon-

nal kijelentetik. Ha pedig a szavazók' átalános többsé-

gét azok közöl , kikre a szavazás történt , egyik sem

nyerné el, azon két egyén között, kik aránylag legtöbb

szavazatot nyertek, ujabb szavazás történik. Ezen má-

sodszori szavazás — mennyiben a szavazók' sokasága

miatt az els szavazással egy napon be nem végeztet-

hetnék — a következ napon megkezdend s minden-

esetre egyfolytában befejezend. A kitzött két egyén

közöl az, ki a másodszori szavazás' alkalmával az abban

résztvev választók' szavazatának többségét nyeri, meg-

választott orszfiggyülési követnek azonnal kijelentetik.

A választók' összeirása' egyik hiteles példányának,

a választás' alkalmával a szavazatszed küldöttség' ke-

zénél kell lenni.

Kiki csak személyesen szavazhat.

A választóknak az összeírásnál vagy választásnál,

semminem fegyverrel megjelenni nem szabad. Az
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összeíró s szavazatszedci küldöttségek' tagjai a törvény'

s nemzeti becsület' oltalma alatt állnak , s a rajtok el-

követett bármelly sérelmek bnvádi eljárás mellett a

vétséghez aránylag fenyítendök. Egyébiránt mind a

választók' összeírásánál, mind a választásnál, a jó rend'

fenntartásának joga s kötelessége a kikíildött elnököt

illeti, ki szükség' esetén e czélra fegyveres ervel is

rendelkezhetik.

* A szavazatszedö küldöttség a választás' folyamá-

ról rendes jegyzökönyvet vezettetvén , azt a választás

befejezésével az elnök és jegyz' s a szavazatszedö kül-

döttségnek legalább két tagja, 3 példányban aláirja, —
s egy példányt a megválasztott követnek azonnal kéz-

hez juttatván, a más kettt a levéltárbani rzés s ille-

tleg a belügyminiszternek leend átküldés végett , a

középponti választmánynak beadja.

A megválasztott követnek a kezéhez juttatott vá-

lasztási jegyzkönyv megbízólevél gyanánt szolgál.

A választás' vezérletére kiküldött elnök azon ke-

rületben, mellyben a választásnál elnököl, köretté nem

választható.

g) A választási törvény' rendeleteinek az illetk

általi teljesítésére a minij^zterium felügyel, s az e végett

kívántató utasításokat s rendeleteket az ijlet közép-

ponti választmányokhoz intézi.

Azon választások iránt, mellyeknek törvényessége

bármelly tekintetbl kérdésbe vétetnék , a képvisel

tábla intézkedik.

h) Azon megyebeli községeket, mellyek az illet

királyi városokkal egy választó kerületet képezendenek :

az ezen városok területéhez legközelebb fekv helysé-

gek közöl, az érdeklett városokkal egyetértve , az illet
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megyék jelölik ki. S az illyetéii vegyes kerületekre

esö választók' összeírására, mind a megyei mind a vá-

rosi középponti választmány két-két tagot nevez, s e 4

tagból álló küldöttség mind a városban , mind az azzal

összekapcsolt megyei községekben a választók' összeírá-

sát, a választási törvény' szabályai szerint közösen tel-

jesíti ; azon esetben pedig, ha az illyen vegyes küldöttség-

ben valamelly elforduló kérdés' eldöntésénél a szavaza-

tok egyenlk lennének, a küldöttségbl, minden illyetén

elforduló egyes esetre nézve, külön teend' sorshúzás' ut-

ján, egy tag ideiglen kilép, s a fennforgó kérdést a többi

küldöttségi tag szavazattöbbséggel dönti el; az illet

kérdés' eldöntése után azonban mind a négy küldött-

ségi tag ismét együtt folytatja munkálódását.

A választásra elnököt azon közhatóságnak közép-

ponti választmánya nevez , mellynek kebelébl az illy

vegyes kerülethez legtöbb választó járul ; a jegyzt el-

lenben azon hatóság középponti választmánya küldi

ki, mellyhez a kérdéses vegyes kerületbeli választóknak

kissebb száma tartozik; — s olly esetben, midn egy

illy vegyes kerületre két városi hatóság esik, a szava-

zatszed küldöttséghez mindenik egy-egy tagot küld,

kik közöl az egyik a jegyzi tollat vezeti.

A vegyes kerületek' alakításához járuló megyék

s városok között a választási törvény' végrehajtása' ér-

demében támadó kérdéseket, az illetk' meghallgatásá-

val, ezen törvény' rendeletei' értelmében, a minisztérium

intézi el.
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60. §.

Folytatás. Az orsífggyülés' tárgyai.

Az országgylés' tárgyai részint ollyanok, mellyek

az országgylési tanácskozások' s határozatok' rendes

tárgyait teszik, részint ollyanok, mellyekkel az ország-

gylés csak különös adandó alkalommal foglalkozik.

1). Az utóbbiakhoz tartoztak, s tartoznak:

a) Királyválasztás, a trónöröködési^'og--»és Rend-

nek az 1687: 2. 3. és 1723: 1. 2. által alaptörvényileg

eszközölt megállapítása óta, a VI. Károly által és azóta

utódjai által is kiadott királyi hitlevelek' 4. pontjának

is értelmében, csak azon esetben, ha a felséges uralkodó

háznak ott kijelölt
,
jelesen VI. Károlytól , I. Jóseftöl,

s I. Lipóttól leszármazó mindkétnem ágai kihal-

nának. ^)

b). A felséges uralkodó házból örökjógánál fogva

(mint immediatus successor et haeres) a törvényes örökö-

dési rend szerint (via legitimae et immediatae successio-

nis, mint az 1836: 1 is mondja) uralkodásra lépc^ ki-

rály' megkoronázása: az ország' állandó gyakorlata',

az 1687: 2; 1723: 1. 2. s a királyi hitlevelek' értel-

mében.

c). Nádorválasztás. Jelesen, az 1603. koronázás

eltti 3. t. ez. szerint, nádorválasztás végett nem csak

') Elbbi idkben az ország királyválasztási jogát vagy

egészen szabadon , vagy egy uralkodó ház' tagjaira szorítva, a

királyság' els alapításától fogva gyakorolta : mint ez az ország'

állandó gyakorlatából és föles számú törvényekbl ösméretes.
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országgylés tartandó a kitzött idö alatt, hanem az

1548: 18 szerint a választás' oka is eladandó; továbbá

ámbár az 1608. kor. eltti 3. t. ez. szerint a végett kü-

lön országgylés' tartása^ kivántatnék , mindazonáltal

szokássá vált a nádorválasztás' véghezmenetele után

ugyanazon országgylésen egyéb tárgyakat is föl-

venni. ^)

d). Az ország' sz. koronája' kétrjének választása,

az 1608. kor. eltti 4. t. ez. s az ujabb királyi hitleve-

lek' 2. pontja szerint. ^)

e). Idegenek' honfiusítása. *)

' f): A királyi kegyelemlevél által szab. kir. váro-

sok' sorába emelt községek' beczikkelyezése. ^)

g). Az országot vagy kapcsolt részeit tárgyazó

határigazítások s határügyek végett biztosok' kineve-

zése. ')

h). A nemesi fölkelés' rendezése. Q

2). Az országgylés' mködésének állandó rendes

tárgyai

:

a) A törvényhozó hatalom' gyakorlása, közösen a

törvényesen koronázottkirállyal, az 1791 : 12. törvény-

czikkelyben kifejezett alkotmányos f elv szerint, egész

terjedelmében, az ország' alkotmányos szervezetét, ösz-

^) A nádorválasztásról 1. fennebb 49. §. 1). p. 292 s köv. 1.

^) A koronaörök választásáról 1. fennebb 49 §. 300 1.

4) L. fennebb 46. §. 280 1.

^) L. fennebb 27. §. 2) jegyz. és 51. §. 5) jegyz.

«) 1791: 11; 1. fennebb 10. §. 2) 3) jegyz.

') A nemesi fölkelésrl szóló számos törvények szerint,

lásd az ujabbakat felsorolva fennebb 41 §. 16) jegyz.

}Uc«ii Magyar kli:^jog. 25
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szes politikai rendszerét, minden közügyeit , s a jogéle-

tében fölmerül összes jogviszonyokat illetleg. **)

b) Az ország' mindennem sérelmei' orvoslásának

eszközlése; mire nézve mondatik az 1715:14; 1827: 5.

törvényczikkelyben, hogy „századok' gyakorlata- s ta-

pasztalatának tanúsága szerint, országgylések' tartása

az ország' üdve- s jólétének legfbb elmozdítója, és sérel-

mek' orvoslása- s megelzésének üdvös eszköze." ^)

c). Az adó' és mindennem segedelmek' ügye:

jelesen , az állandó katonaság' tartására rendelt adó'

meghatározása, és bárminem segedelmeknek (síibsi-

dium) akár pénzben, akár katonaujonozokban, akár ter-

mesztményekben, megajánlása.

Ezen, összes alkotmányos rendszerünla*e nézve

legnagyobb fontosságú ügj iránt törvényeink a követ-

kezket rendelik

:

Az 1504: 1, h,ogy segedelem vagy adó, az egyes

urak- és vármegyéktl ne ajánltassék otthonn vagyma-

gánlag
, hanem országgylésen közös megegyezés-

sel. Ugyanott amáskép cselekvk' büntetésérl így szól ' °)

a 4. §. „Ha id' folytán az országot olly súlyos ne-

hézség és veszély környékezné, hogy elkerülhetetlenül

a királyi felség által közönséges országgylés lenne

hirdetend Rákos mezre, tudniillik a szokott helyre

:

akkor a mi segedelem vagy adó, az ország' illyetén ve-

®) A törvényhozó hatalom' szervezetérl s gyakorlásáról 1.

részeletesebben a következ IV. fejezetet.

^) Lásd részletesebben a sérelmi ügyrl az V. fejezetet az

alkotmány' biztosítékairól.

*°) I. Mátyás, fleg uralkodása' utóbbi éveiben
,
gyakrab-

ban követelt volt adózásokat kerületi és megyei gyléseken,

Bartal, comm. III, 219 s köv. 1.
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szedelmének elkerülésére s elhárítására, a királyi fel-

ségnek ottan ajánltatnék vagy szolgáltatnék, az a f-

pap s országnagy urak' és az ország' többi nemesei'

közös megegyezésével ajánltassék és szolgáltassék ; és

senki magát illy segedelem' vagy adó' fizetése alól ki

ne húzhassa. 5. §. Ha pedig valamelly vármegyék , a

magok eltökéléséböl, s nem az egész ország' megegye-

zése- s akaratából, tudniillik országgyléseken (conven-

tíone-s 7'egnicolarum generalesj kivül, valamelly adót vagy

bármelly segedelmet (a szokott lucriim camerae-n ki-

vül ^
^), ugyanis az ország' régi szabadságának ellenére,

a királyi felségnek bármelly módon és bármelly ürügy

alatt ajánlanának vagy szolgáltatnának : akkor az illy

vármegye' nemeseinek közönsége, azon tényénél fogva

egyetendeg, hitszegés' vagy hamis eskü' büntetésében

s becsületének elvesztésében (amissione lionoris et huma-

nitatis) elmarasztalt s elitélt, és az ország' többi neme-

sei' társodalmából kizárt és kirekesztett legyen;" a 6.

§. által az országgylésre hagyatván az illymódon súj-

tott egyes nemeseket személyeik- és javaikban büntetés

alá vetni.

Az ország' ösi alkotmányos jogában gyökerez

eme nagy elvet, ^") mellyet az 1504: 1 erélyes módon

kifejez , világos szavakkal megersíti s megújítja az

1635: 88; 1681: 12.

Az 1715: 8, melly által az országban állandó ka-

tonaság felállíttatott, ennek tartására költségek' szük-

ségét elösmérvén, mellyek adó nélkül el nem szerez-

") Lásd errl B a r t a 1, comm. I, 380—386 1. C z i r á k y,

601—606 §.

***) Lásd erre nézve B a r t a 1 , comm. I, 380 1.

25*
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hetök, kétségtelen alkotmányos jogelv gyanánt kifejezi,

hogy „az a végett szükséges segedelmek' és adók' ügye,

országgyülésileg (hova tartozónak m 'shonnan tudatik)

a rendekkel tárgyalandó. Midn pedig váratlan ellen-

séges berontás' rendkivüli esete merülne fel; vagy pe-

dig illy nehéz ügy' rendes tárgyalási módját s alakját

viselt változó s elre nem látott háború' érdeke meg

nem engedné: az illyetén esetekre az ország' rendéi

nemcsak tanácsosnak , de egyszersmind szükségesnek

határozták, hogy a nádor és ország' primí^sa, továbbá

fpapok, országnagyok, vármegyék és szab. kir. vá-

rosok, a mennyire és minél számosabban lehet, az or-

szágban, és nem az országon kivül , egybehivassanak.

Kik az illyetén véletlen szükség' esetét megvizsgálván,

s azt az ország' hasznára és szükségére elégségesnek

találván és ösmérvéu : ezen adó' tárgya , de nem az or-

szágnak egyéb ügyei iránt tanácskozhassanak és vé-

gezhessenek."

Az 1741: 22 aztán az 1715: 8. törvényczikkely-

nek ezen utóbbi határozatát oda magyarázta szabato-

sabban: „hogy t. i. semmi más esetben, mint midn
vagy véletlen ellenséges berontás e Magyarországba,

vagy pedig ezen országot egyenesen érdekl viselt há-

ború gátolná rendes országgylés' tartását, legyen helye

a fennebb említett törvényczikkelyben kijelölt országos

gyülekezetnek."

Azt a mi a mosttárgyalt törvényczikkelyekben, az

ország' si szabadságából folyólag, alkotmányos f el-

vül el volt ösmérve, még hathatósabban kifejezte a se-

gedelmek- és adóról szóló 1791: 19, melly így hang-

zik: „Nemkülönben O felsége teljesen biztosítani mél-

tóztatott az ország' és kapcsolt részei' Karait és Ren-
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déit, hogy bárminev segedelmek, sempénz-
ben, sem termesztményekben vagy kato-
naujonczokban, sem a Karok- és Rendek-
re, sem a nem nemesekre királyi önkény
által nem fognak rovatni, söt sem szabad
ajánlat' ürügye alatt, vagy bármelly más
czimen országgylésen kivül, az 1715: 8.

törvényczikkelynek az 1741: 22 által bvebben kifej-

tett rendelése épségben maradván, nem fognak
szorgalmazhatni; az állandó katonaság'
tartására rendelt adó' mennyisége pedig
mindig országgylésen, egyik országgy-
léstl a másikig fog mégha tároztatni, —
a fennebb idézett 1715: 8 tartalma egyébben is épség-

ben hagyatván , és újból megersítettnek nyilvánít-

tatván."

Midn az alkotm-íny' kiforgatására tett kisérletek

lityin 182y7-ben az ország' összes alkotmányos rend-

szere- s alaptörvényeinek újbóli ünnepélyes elösmérése

törvényczikkelyek által kifejeztetett , az országgylés-

nek az adó meghatározását és segedelmek' megajánlását

illet joga is hatályos szavakkal ismételve kifejeztetett

;

1827: 5 „O felsége a Karokat és Rendeket biztosítja,

hogy az adó' és bárminev segedelmek' ügye, legyenek

azok pénzben , termesztményekben vagy katonaujon-

czokban, az országgylési tárgyalás alól, hova azt, az

1715: 8 és 1791 : 19. törvényczikkelyek' világos sza-

vai szerint tartozónak igenis elösméri , csupán csak az

adóra nézve az 1715: 8. törvényczikkelynek az 1741:

2 2 által bvebben kifejtett rendelése épségben hagyat-

ván , semmi rendkivli esetekben sem vonható el, —
sem pedig az adóban , országgylésileg meghatározott
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faja- és mennyiségére nézve , országgylésen kivül va-

lamelly változás nem tehet, hanem az , a mint egyik

országgyléstl a másikig, ország' gylésén meghatá-

roztatni fog, úgy szedend."

Megjegyzendjmég, hogy régi gyakorlatnál fogva

a hadiadónak sem mennyisége törvénybe nem igtatta-

tik, sem beszedhetésérl az ország' nem kezeskedik;

mint ez az illet országgylések' irományaiból megtet-

szik. Ellenben a segedelmi ajánlatok rendesen tör-

vénybe igtattattak: minek példái régibb törvényeink-

ben számosan fordulnak el, ujabbak pedig 1791: 65;

1792: 6; 1796: 2; 1807: 2; 1812: 1.

Továbbá, hogy a sóár' fölemelése, minthogy a ko-

rona' jövedelmeihez tartozó eme közjövedelmi forrás

nemegyenes adózásnak egy tetemes faját foglalja ma-

gában, az 1790: 20. törvényczikkely' világos szavai

szerint csak országgylésileg, és országgylésen kivl

csupán sürget végszükség' esetén történhetik: mirl a

korona-jövedelmeknél már bvebben volt szó. '^)

Végre, hogy az 1741: 8 által az ország' sarkala-

tos jogai, a királyi hitlevélbe a törvények' értelmének

magyarázását tárgyazó záradék hiányában, annak színe

alatti kérdés- és kétségbevonás ellenében átalánosan

biztosítva lévén : ez csalhatatlanul az országgylésnek

az adó' és segedelmek' ügyét illet sarkalatos jogára is

értend.

Az eladottakból egyszersmind kitetszik , hogy a

katonaujonczok' megajánlása ugyanazon segedelmekhez

tartozik, mellyekre vonatkozólag az országgylés' joga

a fennebbiekben törvényeink' nyomán kifejtetett: miu-

'3) Lásd 42. §. 259 s köv. 1.
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tán az ország az ezredekben akármi módon eredhet

hiányosság' pótlását kötelesség gyanánt soha el nem

vállalta, bt ezen hiányosság' pótlásának kötelesség

gyanánti rá hárítása ellenében minden katonaujoncz-

ajánlás' alkalmával óvását megtenni el nem mulasz-

totta; — mint azt már az 1741 : 63, 2. §-a illy szavak-

kal kifejezte : „Különös óvást tévén azonföliil arra nézve,

hogy akár a fölkelés' tartama alatt , akár annak meg-

í-züntével , az ezekben (t. i. az ezredekben) bármiképen

fölmerülend hiányok' pótlására s katonánjonczok' állí-

tására, ugyanazon Karok és Rendek bármelly ürügy

alatt szoríttassanak, vagy valaha szoríttathassanak;"

s mint az minden késbbi ujonczajánlási törvényczikke-

lyekbl s az ezeket megelzött országgylési tárgyalá-

sokból a legvilágosabban kitnik. Minélfogva katona-

ujoncz-ajánlások az országgylés által, azonképen mint

egyébnemíí segedelmek , csak a királyi felség' részérl

fökormánya áhal kimutatott s az országgylés által fel-

ösmért szükséghez s ennek mértékéhez képest tétetnek

:

a mint ez elbb is kétségen kivl állott, s a mint ez kü-

lönösen az ez ügybeni tárgyalásairól nevezetes 1830-

diki országgylésen az 1830: 7 által jogelv gyanánt

világos szavakkal kifejeztetett: „0 felségének katonau-

jonczokban adandó segedelem iránt tett kegyelmes el-

adására, a KK. és RR. felsége nevében, ki e részben

a törvények' értelmében táplált kivánalmaikat kegyel-

mesen megelzte, a külügyek' fennforgó körülményei-

rl s a magyar katonaság' jelenlegi állásáról értesítve,

a szükséget íelösmérvén, a dolgok' mostani rendkivüli

állásánál, segedelem gyanánt
,
jövre való minden kö-

vetkeztetés nélkül, egyszersmind épségben hagyatván

az 1741: 63, 2. §; 1807: 1, 5. § ; és 1808: 6, 1. §-
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ának ovatolásai, a magyar ezredekhez 48000 katona-

ujonczot a királyi felség és hon iránt viseltet hségök-

nél fogva önként és szivesen ajánlanak, stb." ^*) Ugyan-

ezt aztán az 1840: 2, 1. §-a ismételve kifejezte, — hol,

valamint a katonaujoncz-ajánlásokról szóló régibb, 1802 :

1; 1807: 1; J808: 6; 1830: 7. törvényczikkelyekben,

az ezeket tárgyazó közelebbi határozatok és szabályok

megolvashatok.

Az 1848-diki törvények az eddig felsoroltakhoz

még két nagy nevezetesség tárgyat csatoltak.

Egyik az 1848: 3, 37. §-a szerint: hogy a minisz-

teriuui az ország' jövedelmei- és szükségeinek kimuta-

tását — s a múltra nézve az általa kezelt jövedelmek-

röli számadását országgylési megvizsgálás, s illetleg

jóváhagyás végett — évenként az alsótáblánál bemu-

tatni köteles.

Másik, hogy az országgylés, mint az alkotmány-

nak egyik legfbb örje, a minisztereket az 1848 : 3, 32. §-

ában határozott esetekben, s az ugyanezen törvényczik-

kely szabta módon, felelsségre vonhatja. '^)

^^) Az ide tartozó érdekes országgylési tárgyalások az

ezen országgylési jegyzkönyvben és irományokban megolvas-

hatok.

*^) A részletes szabályok ezen nagy jelentség alkotmá-

nyos biztosítékra vonatkozólag az V. fejezetben tárgyaltainak.

Régebben az országgylés elébe peres ügyek is tartoztak, mely-

lyek azonban az 1723: 26 által a királyi táblához tétettek át

(Diss. de comit. 42 §.) ; ellenkezleg mint Erdélyben, hol az or-

szággylés' eme bírósági illetsége határozott ügyekben 1848-

ig fennmaradt (1. Dózsa, Erdélyhoni jogUid. I, 1 26 1.)
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61. §.

Folytatás. Az országgyiiléstartás' módja.

1). Az országgylést összehívja a király '), min-

den évben, Pestre ') , s a mennyire a körülmények en-

gedik, a téli hónapokra: így szól az 1848: 4, 1. §. A
meghivás királyi meghivó levelek (literae regalesj által

történik '), mellyekben az országgylés' helye és kitü-

') Ezen felségjogról valamint a törvényeinkben erre nézve

elforduló kétrendbeli kivételrl , már a 36. §-banVolt szó. A ná-

dori hivatalról szóló 1485 : 3 a király' zsenge kora' idején a tör-

vényes gyám' és kormányzó' tisztségét visel nádornak is tulaj-

donít jogot országgylés' egybehívására, de nyílván a király

nevében : melly jognak gyakorlatba vételére nézve azonban

majdnem négy század' leforgása alatt nem adódott alkalom.

^) Lásd a 36 §. 2) jegyzetében az országgylés' ideje- s

helyére nézve koronkínt fennállott különböz szabályokat : meg-

jegyezve még, hogy évenkénti országgylés' tartása Pest mellett

Rákos mezn , mi IV. Béla halála óta szokássá kezdett vala

válni (egy 1286-ban tartott rákosi országgylésrl 1. Czech,
Tudom. Gyjt. 1829, I. köt, 12—15 1.), a régi magyar nemzet-

gylések' példájára, mint az ország' összes urai- s nemeseinek

gyülekezete, III. Endre alatt törvény által rendeltetett (1298 : 42.

Kovachich, Suppl. ad vest. I, 137 1. miután az 1291: 31

évenkénti gylés' tartását Székesfejérvárra rendelte vala); mi

okból a külföldiek az országgyléseket Rákosnak kezdték el ne-

vezni ; Bartal, connn. II, 201 h Azonfölül megjegyzend,

hogy ámbár az 1848 : 4, 1. §. eltt az országgylés' helyét a ki-

rály tzte ki, mindazonáltal, tekintve az 1550 : 74 ; 1608 : 3 kor.

eltt; 1687 : 2 : az ujabb királyi hitlevelek' 5. pontját, az 1715:

8 t. ez. határozatát az országos gyülekezetek iránt , az csak az

ország' határain bell tzethetett ki.

^) I. Károly' 1318-diki meghivó levele (Kovachich,
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zött napja kitétetik, és ha nádorválasztás' lesz tartandó,.

ez is bennök világosan kiteendo ; *) azonkivül Zsigmond

óta ^) többnyire szokás volt azon fbb tárgyakat, mely-

lyek végett kiválólag történt az országgylés' egybe-

hivása, p. 0. királyi koronázást, vagy nemesi közfelke-

lést, vagy a király által az országgylés elébe terjesz-

teni szándéklott más föbbrend ügyeket, a meghivó ki-

rályi levelekben megjelölni, — mi az 1848-ig fennál-

lott rendszer szerint annál szükségesebb volt , mivel

megkivántatott , hogy illy ügyekre nézve a követek

megbizóik' utasításával el legyenek látva; bár ama

gyakorlat nem volt olly átalános , hogy számos példái

ne találtatnának olly királyi leveleknek , mellyekben

csak átalában fejeztetik ki, hogy az ország' köz ügyei'

fognak tárgyaltatni. ^) Ezen meghivó levelek 1848-ig a

m. kir. udv. kanczelláriából adattak ki , a király', kan-

czellár' s udv. tanácsos' aláírásával ; az 1848-diki tör-

vények' értelmében most már a kanczelláré helyett mi-

niszteri aláirás kívántatik. Meghívandók pedig illy

módon mindazok , kik az országgylésen megjelenés'

jogával személyesen vagy képviselik által birnak; ^)

suppl. ad. vest. I, 266 1.) talán a fenninaradottak' legrégebbike,

melly kortól kezdve Kovachichnak országgyléseink' nyo-

mait vizsgáló s kiderít munkájában számos meghivó királyi le-

vél megolvasható.

*) 1548: 18.

5) Bartal, comm. Ili, 129 1.

®) Diss. de comitiis 5. §.

') A vármegyékhez intézettek 1848-ig azon vármegye' f-

papjai-, zászlósai-, mágnásai- s nemeseinek közönségéhez czimeztet-

tek: hogy 1662-ig a vármegyékhez csak mint „nemesek" kö-

zönségéhez czimeztettek, 1. diss. de coiiiitiis 25 1. Az 1635: 79

szerint a regalisok az országgylés' kezdetének kitzött napja

eltt legalább 6 héttel megküldendk : L..nem e határid az 1848 :
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a törvényhatóságok, jelesen, a regalisok által arra uta-

síttattak, hogy követekül alkalmas , a közjót és békét

szeret férfiakat válasszanak s küldjenek. ^) -• *'

2). A meghívottak a meghívó királyi levélben ki-

tzött idre a maga módján megjelenni , s az ország-

gylés' folyama alatt jelen lenni , és a tárgyalások- s

tanácskozásokban részt venni tartoznak. ^) S hogy az

5 értelmében j ha új választások eszközlendÖk , tekintve az

ez'^kre nézve kiszabott eljárást , most már nem lenne elegend.

Valamint pedig az 1848: 4, 1. §. az országgylést, a mennyire

lehet , a téli hónapokra rendeli egybehivandóknak , azonképen

már régibb törvényekben is az országgylés' kezdetének id-

pontja több ízben volt szabályként megállapítva, p. o. 1298 : 42,

1458: 13; 1471: 1: 1498: 1: 1550: 74. Néha valamelly ok-

nál fogva a kezdet a kihirdetett napról más idpontra halaszta-

tott, mint az 1622-, 1630-, 1647-diki végzemények' élbeszédé-

bl látjuk.

*) Az 18^V4o"díki országgylésen ennek alapján a fökor-

mány és az országgylés között keletkezett összeütközésrl, és

a szabad választási jog' czélba vett korlátolásából támadt orszá-

gos sérelemrl, lásd a hosszas tárgyalásokat az 18''y4o-diki or-

szággyl, jegyzkönyvben és irományokban, és a dolognak ösz-

szefoglaló vels eladását : Deák F. és Hertelendy követ

jelentésében az 1 8''%o"díki országgj'ülésrl , Zala vármegyéhez.

Pest 1842.

^) Az 1492: 108 szerint, mellyet az 1649 : 44 megersített,

a meg nem jelenk négy napig várandók, midn aztán az ország-

gylés' berekesztéséig jelen nem levk az 1723: 7 szerint tör-

vényes büntetés alá esnek : melly az 1498 : 1 szerint furakra nézve

800 ftot, nemesekre nézve 400ftot tesz, mit az 1635 : 79 is meg-

ersített. Ugyané tárgyban az 1662: 53 rendelte, hogy: „akik

az országgylésre regalisok által meghivattak, és sem személye-

sen, sem ha törvényes oknál fogva akadályozvák, küldöttjeik által

meg nem jelennek (mivel ez esetben a távolmaradt furak küldött-

jeik által tartoztak 1848-ig megjelenni) ; vagy pedig felsége', a
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országgylésnek és szabad oltalom (snlmis condnctzifi)

alatt álló tagjainak bátorlétéröl kellen legyen gon-

doskodva, mint nagyobb hatalmaskodást elkövet,

ennek birságával büntetendnek rendeltetett ^^), lia

valaki mást országgylésen tett panasza miatt má-

sutt; vagy azt, ki országgylésre megyén, helyben,

vagy oda- és visszamenetben megveri, megsebesíti,

vagy más által megvereti, megsebesítteti; nemkülön-

ben átalában , ki az országgylés , vagy épen az ülés'

helyén akár országgylési tagot , vagy azt a ki házné-

péhez tartozik, akár más panaszkodót megver vagy se-

besít ;
' ^) a ki pedig országgylésen rágalmaz , bántal-

máért magának a panaszkodónak 200 forint birságot

fizet; ^^) gyilkolókra az 1723: 7, 9 §. halálbüntetést

mond. Az 1647: 35 az országgylésen követi tisztet

teljesítk' javaiban bármelly czím alatti beigtatásokat

és birtokba való bevezetéseket semmiseknek nyilvánít.

3). Az országgylésnek összejött évi üléseit, az

nádor' vagy kir. személynök' (országgylési elnökök') engedelme

nélkül az országgylésrl eltávoznának : az 1498 : 1 kifejezte

büntetésben, — azok pedig, kik felsége', vagy a nádor' vagy kir.

személynök' (országgylési elnökök') tilalma ellenére hagynák

oda az országgylést ; vagy pedig hitelesen megintetvén, midn
az országgylés' helyén jelen lennének, az országgylési ülések-

bl makacsul kimaradnának : ama büntetés' kétszeres összegé-

ben marasztaltassanak el", hol egyszersmind ezen büntetés' meg-

vételének módja közelebbrl meghatároztatott. Ónként értet-

dött, de az 1492: l08 által világosan is kifejeztetett, hogy a meg

nem jelenk, a megjelenk által hozott végzéseket mindenben

érvényeseknek elösmérni kötelesek.

'^) 1723 : 10, 5. §.

") 1723: 1, 8. 9. §. Régebben az illyenek htlenség'

bnébe estek, 1507: 12; 1563: 76; 1647: 114.

''') 1723: 7; 9. §. vesd ö. 1625: 02.
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1848 : 4, 5. §. szerint a királyi felségnek joga van proro-

gálni s berekeszteni, söt az országgylést a három év elte-

lése eltt is feloszlatni, és ekkor új képvisel-választást

rendelni. De ez utóbbi esetben az ujabb országgylés'

egybehivásáról akkép kell rendelkezni, hogy ez az elb-

binek feloszlatásától számítandó három hónap alatt

összeüljön. Különben e legújabb törvény az évi ülés-

szak' tartamára nézve semmit sem határoz; csupáncsak

azon korlátot szabja a 6. §. hogy az évi ülés az utolsó

évröli számadásnak, és a következ évi költségvetésnek

a ministerium általi elterjesztése, s az irántoki határo-

zatnak meghozatala eltt be nem rekesztethetik, sem az

országgylés fel nem oszlathatik. ^"j

4). Régebben az országgylés' ideje alatt teljes

törvényszünet volt ;

'

') hanem ujabb törvények ebben

tetemes kivételeket állapítottak volt ^^). Most pedig,

miután az 1848: 4, 8. §. szerint a királyi tábla többé

a képviselk' táblájának nem kiegészít része , az egész

törvényszünet eltöröltnek tekintend.

5). Valamint az 1848: 4 , 9. §. mind a frendi,

mind az alsó táblai elnöknek díjt, úgy az 1848: 5, 56.

§. mindegyik országgylési követnek napdijt és lakbért

rendel, az országos pénztárból fizetendt ^^).

^3) Elbb az 1649 : 44 az országgylések' tartamára

nézve határoza, bogy azok két hónapon tul ne nyújtassanak, ha-

csak, mint az 1723 : 7 mondja, felsége által a szükség' tekin-

tetébl meg nem hosszabbíttatnak. A tartamnak eme korlátolása

fleg az országgylési id alatti törvényszünet miatt volt téve.

II. Lengyel László' korában, az 1498 : 1 tanúsága szerint az or-

szággylések' tartama átalában két hétre volt számitva.

'*) 1507: 12; 1655: 49; 1723: 29.

'Ó 1792: 16; 1830: 6; 1836: 45; 1840: 24.

'") 1848-ig a kir. udvar' országgylési költségeihez a szab.
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62. §.

Folytatás. Az országgylési tárgyalások' rendje és módja

I. Az országgylési tanácskozás' mód-

ja 1848-ig.

kir. városok hozzájárultak. A furaknak az 1715: 47 megen-

gedte, hogy jobbágyaiktól e czímen mérsékelt díjt követelhesse-

nek. A királyi tábla' tagjai, valamint a követek napidijakkal lát-

tattak el küldetésök' egész idejére. A megyei követekre nézve

különböz szokások divatoztak ; a XVIII. század' elején a napi-

dijak' egy részét a nemesség, még a furakat sem véve ki, majd

ismét a házi pénztár fizette
;
Thurócz megyében azokban 1805-ig

a nemesség is részt vett ; némelly megyében az országgylés tar.

tamának törvényes két hónapjára ezen költségeket a nemesség,

azontúl pedig a házi pénztár viselte ; utóbb az országgylési költ-

ségek átalában a házi pénztárt terhelték : mig az 1836 : 44 által,

minden onnan származtatandó következtetések nélkül, azokat

szabad ajánlásképen egyedül a nemesi rend és azok, kiket a

törvény ezen nevezet alá foglalva ért, vállalták magokra azon

egy országgylést illetleg, — mit aztán a következ országgy-

lésekre nézve az 1840 : 45 és 1844 : 12 is ismételt, — és pedig

ezen költségek' hordozása alól ekkor azok sem vétettek ki, kik

vagy személyesen, vagy mások által, vagy követség minségben

voltak jelen. A felosztás' és behajtás' módja a megyékre, Hor-

vátországban a kapcsolt részek' közgylésére bízatott. A szab.

kir. városok és többi hatóságok képviselikre nézve a fennállott

gyakorlatban meghagyattak, níellynél fogva , valamint a kápta-

lanok is, követjeik' napidijait saját pénztárukból fizették. A tá-

vollev furak' küldöttjei közöl igen kevesen kaptak megbízóik-

tól fizetést és csupán, valamint az országgylés' többi tagjai,

úgy k is szállást kaptak, míg azt rajok nézve az 1844: 11 meg

nem szntette (P a u 1 e r , Egyet. magy. encyclopaedia 11, 1002

1.). Ezen országgylési szállások azon város részérl, hol az or-
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1. Szokás volt, hogy az országgylés' kezdetének ki-

tzött napja közeledvén, az egyházi és világi furak a

nádornál és az ország' prímásánál tiszteikedve bemutas-

sák magokat ; a vármegyék' , városok' s káptalanok'

követei megbizó leveleiket a személynöknél , mint az

alsótábla' elnökénél elmutassák s egyszersmind a ná-

dornál ,
mint az összes országgylés' elnökénél , és a

prímásnál tisztelkedtek. Mire , a szokott elkészít ülé-

sek után (mellyekhez tartoztak a rendek' kölcsönös üd-

vözlései, a király' üdvözlése- s meghivására küldöttség'

választása, a királynak — hacsak máskép nem rendelte

— ünnepélyes bevonulással párosult megérkezése , és

több effélék, mik az országgylési irományokban rész-

letesen följegyezvék) , és ünnepélyes isteni tisztelet el-

rebocsáttatván. kezdtöket vették a rendes országgy-

lési tárgyalások.

Ezekre a törvényhatóságok' követei utasításokkal

ellátva jelentek meg. Jelesen anya-utasítások az ország-

gylés' kezdete eltt készültek és adattak , mellyekhez

a követjelentések' folytán a tanácskozások' folyama

alatt is járultak pót-utasítások. ^) Ezen utasítások' tör-

vényes erejére nézve szétágaztak ugyan a vélemények,

mennyiben a minden alkudozást kizáró utasítások az

országos tanácskozások' természetével ellenkezknek

szággyülés tartatott , ingyen adattak (minek eredetét V. László-

nak Posony városához a szállások' kirendelését parancsoló leve-

lében találjuk fel , K o v a c h i c h , suppl. ad vest. II , 130 1.),

inelly nagy terheltetésen, midn az országgylések' tartama meg-

hosszabbodott, st mint az ISSVe-diki, több évre terjedt vala,

végre az 1844: 11 segitett. Az országgylési szállások' kiren-

delésérl a kir. flovászmester gondoskodott, 1647 : 123.

1553:7; 1556: 17, 1655:49.
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látsztak. Mindazonáltal uralkodó volt azon meggy-
zdés, hogy a követeknek kötelességük azoknak szelle-

mében járni el. Hanem az iránt a követ felelsséggel

csak küldinek tartozott; minélfogva utasítás nélkül,

st utasítása ellenére kijelentett szavazata semmisnek

nem tekintetett. De a mennyiben eljárása által küldi'

bizalmának kevésbé felelt volna meg, ezek t bármikor

visszahivhatták , és helyébe az országgylés' folyama

alatt is más követet küldhettek. ^)

2). Az országgylés az által vette kezdetét, hogy

azt a király személyesen vagy kir. biztos által megnyi-

totta, a királyi lakban összesereglett rendeknek trónbe-

széd mellett a királyi eladásokat (propositiones regiaej

átadván. Az országgylésnek ezen megnyitására nézve

mindig az országgylés' kezdetének kitzött napja eltt

a rendszabály (directorium) királyi levél által bocsátta-

tott a nádorhoz. Miután a királyi eladások a frendi

és alsótábla' vegyes ülésében felolvastattak, elkezddött

az országgylés' folyamatja.

3). Mind a két tábla tanácskozási terme szokás-

szerüleg volt rendezve , melly rendezés szerint tagjaik

ülést foglaltak. A frendi tábla' üléssora már fennebb ^),

alkotó elemei' eladásánál ki volt fejtve , s ugyanaz lé-

nyegileg 1848-ban is megmaradt. A mi pedig a rendi

tábla' tanácskozási teremének elrendezését illeti , azon

régi üléssor, mellyet e tábla' alkotó elemei egymás között

a XVIII. század' közepe óta megtartottak, már az 18 3 Vg
-

diki országgylésen némi változást szenvedvén, az

2) Cziráky, 414—419 §. Pauler, Egyet, magyar

encycl. 11, 1002 1.

59 §.
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184'/^-diki országgylésen ideiglen újan szabályozta-

tott, a megyék' ülési rendje az 1833 eltti szokásos

régi maradván, mi a kerületi elnökségre nézve birt je-

lentséggel. *)

4). Minden országgylési tárgyalás' kezdeménye-
zése régi hazai szokás szerint a rendi táblán történt

:

ellenben a frendeknek a kezdeményezésre csak annyi-

ban volt befolyásuk, mennyiben némelly fontosabb

tárgyak' elleges tárgyalására mindkét tábla' tas-jaiból

álló országos küldöttségek (recjnicolaris deputatio) ne-

veztettek. ^) Különben a frendek kezdeményezés' jo-

^) A rendi tábla' tanácskozási teremének elrendezését ille-

tleg, lásd a részleteket P a ii 1 e r' idézett értekezésében, Egyet,

raagy. encyclop. II, 1003 s köv. 1.

^) Nevezetes e tekintetben az 1791 : 67, mely a közpoliti-

kai s törvénykezési ügyek' rendszerének, s a köz jólét' és köz

mveldés' emelését s elmozdítását czélzó egyéb tárgyak' rend-

szeres szabályzatának kidolgozására, hogy az ország' összes po-

litikai szerkezete s rendszere a kor' szükségeivel s a megválto-

zott viszonyok' igényletével összehangzásba hozassék, országos

választmányokat nevezett ki. Az országos választmányok rend-

szeres munkálataikat kidolgozták, de országgylési tárgyaltatá-

suk elhaladt; míg az 1827 : 8 által számos tagokból álló új or-

szágos választmány neveztetett ki, az 1791 : G7 következtében

kidolgozott rendszeres munkálatok iránti véleményadás és ok-

adatolt törvényjavaslatok' szerkesztése végett, egyszersmind az

1827 : 9 által a bányaügy' kimerítbb kidolgozásával egy új or-

szágos választmány bízatott meg. A» közzé tett véleményes mun-

kálatok a következk

:

Opinio exc. regnicolaris deputationis motivis suíFulta, pro

pertractandis in consequeníiam art. 07 : 179% elaboratis syste-

maticis operatis art. 8 : 1827 exmissae, circa objecta ad dcputa-

tionem juridicam relata ; benne : törvényjavaslat a törvényszé-

kek' rendezésérl, perrendtartás javaslata, polgári törvények'

Récsi i Magyar kOAiog. 26
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gát nem gyakorolták, és a rendi tábla által elkészített

8 átküldött tárgyhoz csupán hozzájárulásukat adhatták

vagy azt megtagadhatták, de magok új tárgyat föl nem

vehettek.

5). A rendi tábla a tárgyakat elleg, úgy nevezett

kerületi üléseiben vitatta meg. Ezen kerületi üléseket

régebben a megyék' követei értekezletül, kerületenként

külön tartották ; majd a két dunai s a két tiszai kerület

együtt tanácskozott (a tiszaiak már 1741-ben); só't már

akkor volt eset, hogy egyes tárgyakról mind a négy

kerület' megyéi együtt értekeztek. 1790-ben a kerületi

ülésekben a káptalanok' és városok' követei is részt

kezdettek venni; 1802-ben pedig mind a négy kerület

javaslatai, büntet törvénykönyvi javaslat, váltó- s kereskedelmi

törvénykönyv' és hozzá tartozó perrendtartás' javaslata.

Opinio . . . circa objecta ad deputationem publico-politi-

cam relata; hozzá az alválasztmány' jelentése a személyes ne-

mesi fölkelés' rendezése' tárgyában.

Opinio . . . super objectis eeclesiasticis et fundationalibus
;

másik : in re urbariali ; másik : circa objecta rei literariae.

Opinio ... de objectis ad deputationem contributionalem-

commissariaticam relatis
; másik : circa objecta ad deputationem

commercialem relata ; végre : in re metallico-montanistica Regni

Hungáriáé.

Az 1836: 37 azon czélra kinevezett választmányra bizta a

m. nemzeti múzeum' gyjteményeirl készítend névjegyzékek'

meghitelesítését. Az 1840: 3, az 1836: 11 folytán, a katonai

élelmezés' és szállásolás' tárgyábani kimerít munkálat' és terv'

készítésére, az 1840 : 4 a Duna' és egyéb folyók' szabályozása'

tárgyában, valamint az 1840 : 5 a büntet s javító rendszer' ki-

dolgozására országos választmányt nevezett. Fájdalom, hogy

jobbára mindezen munkálatok' eredményei az utóbb említett vá-

lasztmány' büntetjogi jeles rendszeres munkálataival együtt, a

maga idején czélszerü haladási s átalakító törvények' hozatalára

és szentesítésére nem vezettek

!
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állandÓHii eg-ybeolvadt , s a kerületi ülések 1832-ben

az országházba tétettek át. X kerületi ülések ekkor a

rendi táblának minden alkotó elemeit magokban fog-

lalták, az egy királyi táblát kivéve, s az országos ülé-

sektol ebben, és ebbó'l folyólag az elnökségben és jegy-

zöségben különböztek. Hatáskörük mindinkább terje-

dett, ottan vétetett minden tárgy tanácskozás alá ; a f-

rendi táblához intézend izeneiek és felirási javaslatok,

a kerületi jegyzk által elkészíttetvén , miután elébb a

dictaturdn leirattik (1847-ben ennek helyébe az iro-

mányoknak röpívek* alakjábani kinyomarása lépett) a

kerületi ülésekben tárgyaltattak s állapíttattak meg.

Hol, ha a vélemények' nagyobb szétágazása nyilvánult,

az 183%-diki országgylésen gyakorlattá vált a sza-

vazatok' összeszámítása olly módon , hogy a megyék

egyenként a kerületi jegyz által ülésök* rendje szerint

felhivattak , és mindegyiknek szavazatja külön számít-

tatott, azontúl a kapcsolt részeknek egy , az egyenként

felszólított szabad kerületeknek összesen egy , az egy-

házi rendnek egy s a városoknak összesen egy szavazat

tulajdoníttatott: mi ellen mind az egyházi rend', mind

a városok' részérl gyakrabban , fleg az országgylé-

sek' elején, felszólalások s óvások történtek. A kerületi

határozatok azonban csak akkor tekintettek teljes erejíí-

eknek, ha a tábla' országos ülésében jóvá hagyattak.

A kerületi ülések' elnöksége hetenként a megyei köve-

tek között akként változott , hogy azt egy dunai s egy

tiszai követ vitte együtt, és pedig a megyék' ülésrendje

szerint. Kerületi jegyzk négyen a megyék' ,
ketten a

városok' részérl szavazat' utján választattak. Kerületi

választmányok na;;yobbszeríí munkálatok' kidolgozá-

sára a megyei, szab. kerületi, városi és káptalani köve-

26*
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tekböi ollymódon alakíttattak , hogy a szavazatok'

aránya miatti nehézségek eltávoh'tására, a tábla min-

den külön alkotó elemei, önkorukból titkos szavazat'

utján választák azoknak tagjait: e választmányok aztán

elnökeiket és jegyziket önmagok nevezték.

6). A kerületi ülésekben megállapított javaslato-

kat a kerületi elnökök az országos ülésben a személy-

nknek nyújtották át, ki ezen üléseket az országház'

kapuira kiszegzett s a követeknek me^>-küldö:t meghi-

vók által hirdette ki. A javaslatok az országos ülések-

ben ujolag tanácskozás alá vétettek , és vagy a szoká-

sos „maradjon" felkiáltással helybenhagyatva, vagy

pedig megváltoztatva, táblai végzésekké emelteltek.

A végzést az elnök a tagok' felkiáltásaiban vagy a szó-

lók' nyilatkozataiból kiderül többség szerint mondotta

ki. Egyhangúság nem kivántatott; s minthogy a fel

nem szólalok a nyilatkozók' többségével egyetértk-

nek tekintettek, a szavazatok' egyenkénti számításának

a rendi tábla' országos üléseiben nem volt már ujabb

példája; st ezt már a múlt században veszélyesnek

tartván, az elnökök a régi szokáíít 1848-ig állandóan

fenntartották.

Mivel azonban a nyilatkozatok' és szavazatok' ér-

téke s aránya iránt határozott szabályok nem létez-

tek ^); e tárgy körül nem hiányozhattak a nehézségek,

s ezek fleg az ujabb országgyléseken mindinkább

fölmerííltek. '') Bár nem tagadható, hogy tekintettel az

^) Az 1647 : 5 (linczi békekötés) 7. pontjában vala hatá-

rozva, hogy az országgylésre raeghivandó személyek' szavaza-

tai' számítására nézve a legközelebbi országgylésen végzés ho-

zassék : mi azonban 1848-ig nem történt.

') Lásd a többi között e tárgyról

:
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országgylések" öí^jellegére és történelmi fejldésére

történ*^, miszerint, — megfelelöleg ama régil)b szokás-

nak, hogy az ügyek tanácskozás,' nem pedig szavazás'

utján döntessenek el, mi részben a józanabb s fbb rész'

véleménye birt tulsiillyal , melly potior et sanior pars-

nak az a rész volt tekintend, hol a méltóság- és tudo-

mánnyal jelesebb és nevezetesebb férfiak vannak '');

megfelelöleg az ország' honvédelmi rendszerének, s a

megyék' területi kiterjedésének, s az egykor személyes

országgylési jogot élvezett nemességet magában fog-

laló népelemeiník — százados gyakorlatnál fogva a

megy ti követek' szavazatai olly nyomatékosaknak te-

kintettek, hogy a mire azoknak többsége hajlott, az a

rendi tábla' határozatának vétetett, a nélkül hogy az

egyházi rend' é.-; városoknak hasonló érvény szavaza-

tokat sürget f Iszólalásai czélt értek volna; azok' foly-

tán a szavazati arány' meghatározása iránt több rend ja-

vaslatok készültek vala ugyan, de sem országos határo-

zattá, annál kevésbé törvémiyé nem emelkedtek. ^)

Indítványok néha az országos ülésben is történtek,

"Jás.zay, a szab. kir. városok szavazatjoga országgy-

léseken, Pest 1843.

Nézetek a káptalanok, apátok és prépostok országgylési

szavazatjogáról. Pest 1847.

«) Hk. Ili, 2, 8 §.

'*) Pauler id. értekezése, Egyet, eneyclop. II, 1005 8

köv. 1., kinek a rendi tábla 1848 eltti tanácskozási módjának

összefoglaló eladása a fennebbi szövegben szorosan van követ-

ve. Megjegyzend egyszersmind, hogy a kerületi ülések' eme

jelentségével függ egybe, miért hogy ennek kifejldésétl fogva

a rei.di tábla országos tárgyalásainak jegyzkönyve az ország-

gylési vitatkozások- s tanácskozásoknak nem nyújtják teljes

képét.
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s vag-y mindjíírt ott tárgyalás alá kerültek, vagy (ujabb

idben rendszerint) elleges megvitatás végett a kerti-

leti ülésekre utasíttattak, s ottan iárgyal<atván, kerül-

tek vissza az (-rszágos ülésbe.

A jegyzi tisztet az országos ülésben az itélmes-

terek vitték ^°); és a követek, úgy a kerületi, mint az

országos ülésekben azon rendben szóltak , mellyben

egymásután felállottak — , a megyéknek a városok fö-

lött e tekintetbeni elsbbsége 1832 óta meg volt szün-

tetve.

7). A végzés' elnöki kijelentése után a szavazatot

visszavonni vagy megváltoztatni többé nem lehetett. A
végzésre nézve óvást tenni szabad volt ugyan, de ellen-

mondani tilalmas volt ^^).

8). A rendi tábla' végzéseit, 1790-ig rendszerint

'") A horvátországi itélmester a kapcsolt részek' rendéi

számára külön jegyzökönyvet vezetett, — mellyekre nézve még

megjegyzend, hogy az országgylés' folyama alatt azokban tar-

tománygyülések nem tartattak, hanem a szükséghez képest az

országgylésen jelen volt kapcsoltrészbeli követek és furak a

bán' ehiöklete alatt úgy nevezett báni tanácskozmányt
tartottak, melly a kapcsolt részek' követei számára, ha kellett, a

pótutasításokat készítette. Illy báni tanácskozmány' legrégibb

nyomát Ösmérjük fel Miklós bánnak Fejérnél, Cod. dipl.

VII, 5, 593—595 1. találtató 1279-diki levelében, Bartal,

comm. n, 191 1.

•') Vannak példái az egyházi rend' részérli ellenmondá-

soknak a protestánsok' részére alkotott törvényczikkelyek elle-

nében, de ezen ellenmondás mindannyiszor merben semmis- és

hatálytalannak nyilváníttatott, 1647 : 5 ; 1681 : 26; 1687 : 21

;

1791 : 26. Ugyanaz történt szab. kir. városokkal, midn a le-

folyt országgylés' törvényczikkelyeinek ellenmondtak volna,

1649 : 14, egybevetve ezen czikkelyre vonatkozólag az ország-

gylési irományokat, C z i r á k y , 405 §.
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élö szóval, azóta Írásban is, s csak kevésbé fontos szer-

tartási ügyekben élö szóval, gyakran a törvényczikkely'

javaslatával együtt, táblai küldöttség által, mellyet a táb-

lának minden alkotó elemeibl az elnök nevezett, az egy-

házi rend' szónoklata mellett , némellykor pedig az ité-

lömester, izenet' (nuacium) alakjában, a frendekhez át-

vitte s ott az elnöknek benyújtotta.

9). Miután az izenet a frendi táblánál a dictatu-

rából kikerült, tanácskozásba vétetett , és kellen meg-

vittattatván, vagy egészen . vagy módosításokkal elfo-

gadtatott, vagy merben visszautasíttatott ^^): mi a

rendi tábLínak válaszizenet (renunclum) által tudtul

adatott: melly utóbbi esetekben az e fölötti tanácsko-

zás újra a kerületi ülésekre utasíttatott. Izeneteket s

válaszizeneteket illy módon a két tábla egymás között

néha nagyobb számmal váltott.

10). Ha, néha hosszas alkudozások s át- és vissza-

küldözgetések után, valamiben mind a két tábla meg-

egyezed", az minf országgylési végzés, felirás' alakjában

a királyi felséghez, az ügy' minemüsége úgy hozván ma-

gával, íölterjeszteteí^t. — és pedig, miután az országgyü-

lésileg egybegylt karok és rendek, két külön táblára

oszolva, és két különházban tanácskozván s végezvén bár,

nem két önáiló külön osztályt, hanem törvényesen egy tes-

tet képeztek, a két táblának vegyes, tehát az országos ka-

rok- és rendeknek összes ülésébl, a nádor, és primás' alá-

''^) A liatározat" hozatalának alakjára nézve a frendek'

tekintetében, azon .esetre, ha a vélemények annyira szétágazná-

nak, liogy egyeztetésök nem lenne lehetséges, már az 1495: 25

rendelte, hogy a föajtónálló mindegyiknek szavazatát külön

egyenként kérje ki, hogy legalább így a józanahh rész' véle-

ménye által helyreáilittassék az egyesség és egyetértés.
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írásával, és az ország' pecsétje alatt ; a fölterjesztés udvari

futár által,vagynagyobbszeru ügyeknél néha országgy-

lési küldöttség által eszközöltetett. A király a fölter-

jesztett felírásban foglaltató országgylési végzést ke-

gyelmes királyi válasza által vagy helj^^benliagyta s

elfogadta, egészen vagy néraelly módosításokat ajánlva,

— vagy pedig visszautasította, ez alkalommal egyszers-

mind a fennforgó nehézsésfeket is kijelölve. ^') Az

utóbbi esetekben az ügy vagy újra országgylési ta-

nácskozás alá vétetett, — mikor is az országgylési

tárgyalás' minden fokozatán újra át kellett mennie;

vagy, ha a király és a rendek sehogy sem bírtak egyet-

értésre jutni, a tárgy elhalasztatott, néha hosszabb idre.

A melly országgylési végzések pedig a király által

helybenhagyattak , a mi az országgylés és király'

közös megegyezésével végeztetett, képezte a szerkesz-

tend' s szentesítend törvényczikkelyek' anyagát s tar-

talmát : melly törvényczikkelyek' szerkesztésével, kirá-

lyi szentesítésével s ünnepélyes törvénylevél', királyi

végzemény' alakjábani ki- és átadásával egyszersmind

azon országgylés' mködésének vége vettetett , bekö-

vetkezvén erre a király vagy biztosa általi ünnepélyes

feloszlattatása. ^^)

11). Megtörtént, hogy a két tábla, több rendíí

váltott izenetek és válasz-izenetek daczára sem bírt va-

'^) Ezen királyi válaszok vagy királyi levelek', királyi

leiratok' alakjában adattak, felsége', a m. kir. iidv. kanczel-

lár' s egyik udvari tanácsos' aláírásával ; vagy pedig a királyi

felség' nevében a m. kir. udv. kanczelláriából egy udvari taná-

csos' aláírása mellett.

^^) Errl, mint a torvényliozó hatalom' gyakorlását tár-

gyazóról, részletesebben a IV. fojezíítben lesz szó.
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lamelly ügyben egyetértésre jutni : illy esetekben ta-

nácskozás és eldöntés végett a nádor' , mint az egész

orí«zággyülés' közös fö elnökének eló'lülése alatt, vegyes

üléseket kellett volna tartani; de ezek ujabb idkben

hasonló czélra egyátalában mellztettek, nehogy a sza-

vazatok iránt fölmerül nehézségek sznyegre kerülje-

nek, s inkább a tárgy boldogabb idkre halasztatott.

Egyébiránt vegyes ülések folyvást tartattak , de nem

illy czélra, hanem, mint már említtetett, midn a király-

hoz felirat terjesztetett fel , vagy leérkezett kir. válasz

volt felolvasandó, valannthogy a nádor- és koronar-

választások is vegyes ülésekben mentek véghez.

12). A rendi tábla' országos üléseinek jegyzö-

könyvét vagy naplóját elnökiieg kinevezett királyi táb-

lai tagok vezették. Ejegyzkönyvek 179 Vj óta magyar

nyelven és Litín fordításban, 1832 óta csak magyar

nyelven bocsáttattak nyomtatás alá. Az 184 V^-diki or-

szággyléstl kezdve ezen napló gyorsirói szerkesztés

mellett jelent meg , miután azt a kir. személynök' el-

nöklete alatt a táblai választmány szoros vizsgálat alá

vette. A frendi tábla csak az 1840-diki országgylé-

sen kezdve vezettetett naplót . melly szinte nyomtatás

alá bocsáttatott,

13). Az ülések mind a két táblán nyilvánosak vol-

tak; s jelesen a mint a r^ndi tábla' tanácskozá.si teremé

1848-ig rendezve volt, az országgylési ifjúság és a

többi hallgatóság részint az asztalokat környezte a te-

remben, részint a karzaton , mellyre minden jegy nél-

kül lehetett menni, elhelyezkedett; s a tábla' ülései'

nyilvánosságának megszorítására tett bármi kísérlet,

(mint 1741-ben is) m.indenkor visszaüti síttatott. Eiryéb-

iránt országos ülésekre mind a tábla' tagjai, mind a te-
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rémben megjelent hallgatók ösi szokás szerint nemzeti

öltönyben kardosán jelentek meg.

14). Az országgylési tanácskozás és határozás

alá tartozó tárgyak az országgylüés elébe részint kirá-

lyi eladások által ' ^), részint mint a Karok és Rendek'

kívánalmai (postulatmn) hozattak, melly utóbbiak kü-

lönösen akkor, midn törvényeken vagy csak' szemé-

lyek' jogain ejtett sértésekbl eredtek, sere lm éknek
(gravamen) neveztettek.

A királyi eladásoknak minden egyéb tárgyak

eltti tanácskozásba vétele több ízben hosszas és élénk

vitatkozásokra szolgáltatott alkalmat ; nem egyszer ta-

pasztaltatván , hogy a királyi eladások' tárgyalása

után az országgylés csakhamar berekesztetett , misze-

rint a nemzet' sérelmei" s kivánalmai' elterjesztésére

id sem maradt.

E részben az 1495: 25, 4. §. rendeli, hogy az or-

szággylés' tagjai , minden magán-dolgaikat s ügyei-

ket mellzve, csupán azon ügyekrl, mellyek eléjök ter-

jesztetnek, mérséklettel s komolysággal, csendességben

tárgyaljanak , tanácskozzanak s végezzenek ; mit az

1723: 7, 5. §-a megersítvén, így értelmez közelebb-

rl, hogy : megkapván a m. kir. kanczellária' utján a

kegyelmes királyi eladásokat, s az 1495: 25 szerint,

1^) Ezen királyi eladások, a mint látszik, Zsigmond' ko-

rából veszik eredetüket, ki alatt általában az országgyléseken

Írott elterjesztések s felírások jöttek gyakorlatba, és pedig azok,

a mint kitetszik Kovachich, Suppl. ad vest comit. I, 374

—

376 1. közlöttekböl, ez idben már a nií-ghivó királyi levelek

által a vármegyékkel közöltettek, minélfogva ezeknek közgy-

lései ez idtl fogva országgylési tárgyr.k elleges meghányá-

sával is kezdtek foglalkozni.
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minden magánosok' ügyeit félretévén , a köz ügyeket

vegyék tárgyalás alá. Az 1791: 13 pedig így szól:

„Hogy pedig a királyi eladások kellen tárgyaltatván,

az összes KK. és RR. minden jogos sérelmei mindenik

országgylésen valósággal és múlhatatlanul orvosol-

tassanak, a törvények, mellyek minden országgylésen

hozatnak, pontosan foganatba vétessenek és foganato-

sításuk eszközöltessék: arról a királyi felség minden

jövend idkben is, királyi tisztjénél fogva gondoskodni

fog." Azonban mindezeknek , tekintettel különösen az

országgylési gyakorlatra, nem tulajdonítható olly ér-

telem, mintha törvény által elre s állandó, változhatat-

lan szabályul ki volna tzve azon sor , mellyel a köz

tanácskozási tárgyak mindenkor fölveendk , miszerint

a királyi eladások' tárgyalásának befejezése eltt más

tárgyak, jelesen az ország' fbb sérelmei' orvoslására

vonatkozók, vagy hn érzett szükségbl fakadó kivá-

nalmakat érdeklk föl nem vétethetnének. '^)

15). Végre az 1791: 13 biztosítja az országgy-

lési tárgyalások' törvényes szabadságát : minek értelme

legföképen abban összpontosul , miszerint véleményért

s annak országgylési tárgyalás- és tanácskozásban

való kijelentéseért (ugyanez a törvényhatósági közgy-

lésekrl is értend), midn azt vétkes cselekvés nem kö-

veti, midn senki törvénytelenségre fel nem szóllíttatik

:

felelsségre senki nem vonarhatik, « büntetés, fenyítés

alá nem vonathatik, habár netalán illyen nyilatkozatok

"^) Lásd e tárgyban a többi között a rendek' kifejtését,

18^V4(rdiki orszáo-gyülési irományok I, 13 I. Mikép alakúit

legyen az országgylésen a sérelmi ügyek' tárgyalása, 1. alább

az V. fejezetben.
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íi kormány' tetteinek keményebb szavakkal szigorú

megrovását foglalnák magokban. '^)

63. §.

Folytatás. 11. Az országgylési tárgyalások' módja az

1848-(Iiki szabályok szerint.

Az 1848: 3. 4. 5. által a kormányszervezetben és

az alsótábla' alkatában gyökeres átalakítás eszközöl-

tetvén, egyszersmind az országgylési tárgyalások'

módjában lényeges változás ló'n szükségessé : jelesen,

miután a királyi tábla a képviselház' alkotó eleme

lenni megsznvén, a királyi kinevezéstl függ elnök-

ség s jcgyzségek ottan megszntek, s ez által a kerü-

leti ülések' elbbi jelentsége elenyészett. E változások'

tekintetébl részint az 1848: 3. és 4. törvényczikkely

némelly világos szabályokat állapított, jelesen :

1848: 3, 28—31. §., hogy a miniszterek az or-

szággylés' mindkét táblájánál üléssel birhají, s Jiyilat-

kozni kivánván, meghallgatandók ; hogy a miniszterek

az országgylés' mindegyik táblájánál annak kívána-

tára megjelenni , s a megkívántató felvilágosításokat

megadni tartoznak; hogy a miniszterek hivatalos ira-

'') Lásd e tárgjrra vonatkozólag az 18^%o-diki ország-

gylésen gyakran keserséggel folytatott tárgyalásokat, az alsó-

tábla és a frendi tábla között a szólás' törvényes szabadságán

ejtett sérelmek' orvoslása' s az ezekkel kapcsolatban állott tár-

gyak' erdemében váltott izeneteket és válaszizenetekot, minde-

nekfölött pedig a KK. és RR. ez érdembeni 11. izenetét, IS^''^^-

diki országgyül. írom. II, 66 sz. 177—183 1, s az ügy összefog-

laló eladását : Deák Fei'. és H e r t e 1 e u d y , követjelentés

az 18^740- országgyül. 9— 19 1.
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taikat az országgylés' mindegyik táblájának kivána-

tára, magának a táblának, vagv a tábl i által kineve-

zett küldöttségnek megvizsgálása alá bocsátni kötelez-

tetnek
;
és hogy a miniszterek szavazattal az ország-

gylésen csak azon esetben bírnak, ha a felsÖ táblának

törvény szerint tagjai, vagy követi az alsó táblához

megválasztatnak; -- ide tartoznak egyszersmind az

1848: 4. törvényczikkelynek az országgylési elnök-

ségek iránti határozatai, mellyek már fennebb az 59. §-

ban felsoroltattak

;

részint további szabályok' alkotását magára aa

országgylésre bizta, lévén az 1848: 4, 15. §-ában ren-

delve, hogy mindegyik tábla magának rendszabályo-

kat készítsen, mellyekben a tanácskozás' és szavazás'

módja és rendje, s átalában \ éve a tábla' belügye meg-

határoztassék, és raellyeknek a szorosabb értelemben

vett tanácskozási rendet illet része, csak az évi ülések'

végével, és csak a törvényjavaslatok' tárgyalásának

befejezése után módosíttathassék.

niy é^abályokat mind á két tábla az 1848-diki

nyári országgylésen alkotott, mellyeknek tartalma a

következ :

A képviselház^ rendszabályai.

A). A ház' ideiglenes alakulásáról és az

igazolásról.

1. Az országgylés' megnyitása után a képvisel-

ház' legkorosabb tagja az elnöki, s a legfiatalabb hat

lag jegyzi helyöket foglalván el, 'a ház tagjai' igazo-

lásához kezd.
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2. A megbízó leveleiket átadott tagok, az elnök

által eszközlendc^ sorshúzás' utján, kilencz egyenl osz

tályra osztatnak.

3. Az els osztály megvizsgálja a második osz-

tálybeliek tagságát, a második osztálybeliek a harmadik

osztálybeliekét, a harmadik a negyediket, a negyedik

az ötödiket, az ötödik a hatodikat, a hatodik a hetediket,

a hetedik a nyolczadikat, a nyolczadik a kilenczediket,

a kilenczedik osztály pedig az els osztálybelieket.

4. Ez okból a megbizó levél gyanánt szolgáló vá-

lasztási jegyzkönyvek, gy a választás' érvényessége

ellen intézett ellenmondások s panaszok irásba foglalva,

az elnöknek elzetesen átadandók.

5. Az elnök ezen iratokat a fennebbi 3-dik czik-

kely' értelméhez képest az osztályok között felosztja.

6. Mindenik osztály elnököt s eladót választ áta-

lános szótöbbséggel.

7. Ha a vizsgáló osztálynak valamelly tagja, a

vizsgálata alá tartozó valamellyik tagnak jelölt-társa

volt, ezen tagnak vizsgálatánál nincs szavazata az osz-

tályülésen.

8. Azon választások, mellyek iránt vitatkozás le-

het, csak a ház' alakulása után és átalános szótöbbsé-

gen alapuló véleménnyel terjesztetnek el.

9. Kifogás nélküli választásnak tekintetik, melly-

nek választási jegyzkönyve rendben vau, s melly iránt

panasz beadva nincs.

10. Panaszt csak az illet választókerületi követ-

jelöltek, vagy választók, s egyedül Írásban tehetnek, és

az csak úgy vétetik figyelembe, ha okadatolva van.

11. Azon tagok' igazolására, kik az országgylés"

elejére meg nem jelentek, s ekkép a kilencz osztályba
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fel nem osztattak, a ház saját kebelébl egy kilencz-

tagii állandó bizottmányt választ.

12. Minden osztályban a vizsgálatnál a tagok'

legalább fele részének jelen kell lenni.

13. Minden választás' érvénye fölött, ha az két-

ségbe vonatott, a ház határoz. Ha szükségét látja, a

választás iránt vizsgálatot is rendelhet, mellynek költsé-

geit a veszt fél viseli, és mellyre saját kebelébl is

küldhet ki vizsgáló tagokat; az érdeklett tagnak azon-

ban a vizsgálat befejezéséig tagsági jogát fel nem füg-

gesztheti. A vizsgálatra megbízottaknak kiadatik a vá-

lasztás iránt a házhoz érkezett minden iromány. A vá-

lasztás' érvénye fölött szavazásra kerülvén a sor. az

elnök' felszólítására felállanak azok, kik az osztály'

eladó jelentése mellett vannak, azután pedig azok, kik

ellene vannak. Kétség' esetén a kísérlet ismételtetik.

Ha a többség ekkor sem volna világos, a már igazolt

tagok névsor szerint felszólíttatnak, s golyózás' utján

történik a szavazás.

14. A ház' alakulása kimondatván, az igazolt kö-

vetek ellen többé panasz el nem fogadtatik. Az idköz-

ben történ választások ellen, a választás' napjától har-

mincz napig fogadtatik el panasz.

B) A ház' alakulásáról és igazolásáról.

15. Midn a ház általi érvényesítés' nyomán az

elnök már 226 tagot nyilatkoztatott ki törvényesen vá-

lasztott képviselnek, s kifogástalan viílasztásuk iránt

eladandó jelentés többé nincs , a ház' igazolt tagjai a

hivatalnokok' választásához fognak.

16. Elször az elnökre történik szavazás ekkép :

A jegyzk' egyike betrend szerint felolvasván az iga-
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zolt tagok' neveit, ezek egyenkint megjelennek, és a kor-

elnök eltt kitett ládába teszik czéduláikat. Az els fel-

olvasás' alkalmával jelennem voltak nevei, szavazataik'

beadhatása tekintetébl, végül még egyszer felolvastat-

nak, s ekkor a korelnök' felügyelete alatt a jegyzk a

gylés' szine eltt összeszámítják a szavazatokat, s a

korelnök kimondja az eredményt.

17. Ha általános többség nincsen, a szavazás azon

két tag fölött ismételtetik, kik mellett aránylag legtöbb

szavazat nyilatkozott.

18. Ezutín az elbbi módon egymás után két alel-

nök, s egyszerre hat jegyz választatik.

19. Ekkor az elválasztott hivatalnokok helyeiket

elfoglalván, az elnök kinyilatkoztatja , hogy a ház ala-

kulva vau.

20. Az elnök', alelnökök' és jegyzk' nevei hiva-

talos tudomás végett a minisztérium által a királynak

följelentetnek.

C) A tanácskozási rendrl.

2 1 . A tanácskozás elkészítése végett a ház, az el-

nök' és alelnökök' kivételével, sorshúzás' utján minden

ülésfolyamra kilencz osztályra osztatik fel.

22. Mindenik osztály általános szótöbbséggel el-

nököt és jegyzt választ magának.

23. A törvényjavaslatok kiadatván az osztályok-

nak, ezek tárgyalás alá veszik, s mihelyt a tárgyat ele-

genden kimerítettnek vélik, általános szótöbbséggel

eladót választva, ezt a ház elnökének bejelentik.

24. Ha a bejelentés öt osztály' részérl már meg-

történt, a ház' elnöke központi bizottmányba hivja össze
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az eladókat , s errl a hátramaradt osztályok értesít-

tetnek.

25. A központi bizottmányban az elnökséget, döntó'

szavazat nélkül, vagy maga a ház' elnöke , vagy az ál-

tala e czélra megbízott alelnök vezeti.

26. A központi bizottmány a tárgynak megvita-

tása után, átalános szótöbbséggel eló'adót választ kebe-

lébl, ki a központi bizottmány' véleményét okadatolva

elterjeszti. Azon osztályok' eladói , kiknek véle-

ménye a központi bizottmányban kevesebbségben ma-

radott, nézeteiket ez alkalommal szintén elterjeszthetik.

27. Ha a háznak ngy tetszik, az osztályülési tár-

gyalás' elkerülésével egyenesen is bizhat meg külön

bizottmányt valamelly tárgy' elkészítésére.

28. Ezen külön bizottmány önmaga választja el-

nökét és eladóját.

29. A ház a miniszterek', elnök', vagy tiz tag' kí-

vánatára bizottmányi magán-üléssé változik át; ezen

ülésben azonban legelször is a felett határoz a ház

:

van-e elegend ok bizottmányi magán-ülést tartani ?

30. A miniszterek, vagy az általok e czélra kine-

vezett kormány-biztosok , felvilágosítások végett, részt

vehetnek mind a központi , mind a külön bizottmányi

üléseidben, s ennélfogva a bizottmányi ülések' idejé-

rl, helyérl és tárgyáról a minisztériumot értesíteni

kell.

31. A bejelentett indítványok, javaslatok, kérvé-

nyek és bizottmányi jelentések az elnök által felolvas-

tatván , a napirend a ház' többségének határozata sze-

rint elnökileg kt'^szíttetik el és fiiggesztetik ki.

32. Ha az indítvány czélja: törvényt alkotni, azt

Uécsi: Majyar közjog. 27
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törvényjavaslatképen szerlíesztve kell ti bejelentéskor

benyújtani, s a törvényjavaslatok, lia a ház tárgyalni

kivánja, kinyomva szétosztatván a tagok között, minden

esetben osztályülési és központi bizottmányi t-árgyakísra

utasílandók.

33. A minisztérium által elterjesztett törvényja-

vaslatoktól a bizottmányi tárgyalást megtagadni nem

lehet.

34. Ha olly indítvány terjesztetik elo, melly nem

törvény' alkotását czélozza, fölvételi ideje meghatároz-

tatván, az alatt kinyomatik , s a tagok között szétosz-

tatik.

35. Elérkezvén a felvételi ido, az indítványozó

kifejti indítványát, s a ház szavazás utján elhatározza,

ha valljon az indítvány tárgyalás alá vétessék e

vagy nem?

3G. Olly indítványokat, mellyek nem törvény' al-

kotását czélozzák , bizottmányi elleges tárgyalás nél-

kül is elfogadhatni ; ha azonban egyszer a ház már fél-

reveté, ugyanazon ülésfolyam alatt másodszor is felho-

zatván, ekkor, ha tárgyalása elhatároztatik , múlhatat-

lanul rendes osztályülési és központi bizottm/myi elöl:-

ges tárgyalásra utasíttatnak.

37. A bizottmányok a tárgy iránt mindenkit el-

hivathatnak és meghallgathatnak ,
a meghívott felelni

tartozván.

38. A bizottmányok a ház' napirendéhez tartják

magokat mködéseikben.

39. A bizottmányi jelentések, rendkívüli eseteket

kivéve, felolvastatás eltt legalább három napj^al elbb
kinyomatva, szétosztatnak a ház' tagjai között.

40. A bizottmányi jelentés' felolvasása után a ház
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vagy azoimal tanácskozás alá veszi azt , vag-y pedig-

idt határoz e végre,

41. A bizottmány! eladó után elször az indít-

ványozót illeti a szó, kinek a tanácskozás' berekesztése

eltt joga van még egyszer szót emelni.

42. A többi tagok a följegyeztetés során szólanak ;

de meddig egyenl számban vannak , a bizottmányi

jelentés mellett és ellen szólók felváltva juttatnak

szóhoz.

43. A 41-ik és 45-ik czikkben említett esetek' ki-

vételével a tárgy' alapelvéhez és lényegéhez egyszeréi

többször szólani nem lehet.

44. A följegyeztetés az elnök által e végre meg-

bizott jegyznél történik , ki a szónokokat sor szerint

felszólítja.

45. A miniszterek , vagy az illet tárgyra általok

a háznak eleve bejelentett megbizottak , tárgyalás köz-

ben bármikor kérhetnek szót.

46. Szót kérhetnek bármikor azok is: 1-ör, kik

napi rendet indítványozni , 2-szor nefaláni személyes

megtámadásra válaszolni , vagy 3-or a házi rendre lii-

vatkozni akarnak.

47. Az indítványozónak mindig jogában áll in-

dítványát visszavonni ; ha azonban más valaki azt ma-

gáévá teszi, a tárgyalás tovább foly.

48. Beszédet Írásból olvasni tilos.

49. Az indítványozón és bizottmányi eladón ki-

vUl a tagok saját helyeikrl is szólhatnak.

50. Az ülés mindig az elbbi ülés jegyzkönyvé-

nek felolvasásával veszi kezdetét.

51. A jegyzkönyvben foghiltatni kell: 1-ör a

szavazás alá került kérdéseknek szó szerinti szerkezet-

27*
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ben, 2-or a szavazás' eredményének , 3-or a szavazás

nélkihl hozott s az illet indítványt elfogadó határoza-'

toknak.

52. Ha a jegyzkönyv' szerkezete ellen olly kifo-

gás tétetik, mellyet az illet jegyz el nem oszlathat,

az elnök megkérdi a házat; és ha a többség a kifogást

alaposnak találja, a jegyzkönyv még azon tilés alatt

újra szerkesztetik.

53. Ajegyzkönyv az elnök' és a szerkeszt jegyz'

aláirásával hitelesíttetik.

54. A jegyzkönyv' hitelesítése után az elnök vagy

a jegyzk egyike a közelebbi ülés óta benyújtott kér-

vényeket kivonatban elterjeszti. Ezután a beérkezett

jelentésekrl, s kivéve a névteleneket, minden más ira-

tokról tétetik a háznak jelentés.

55. Napirenden kivüli tárgyról a ház' engedelme

nélkíll senki sem szólhat.

56. A módosítványokat az elnöknek Írásban kell

benyújtani. Ha uj indítvány adatik el , az eredeti in-

dítvány iránti tárgyalás és szavazás elre bocsáttatik

;

ezután az uj indítványnak elssége van az eleseit els

indítvány módosítása felett.

57. A szólót beszédében megszakasztani nem

sz.abad.

58. Egyedül az elnöknek van joga a szólót, még
pedig beszéde' megszakasztásával is , rendre utasítani,

s ha a rendre utasítás azonegy eladásban már két Íz-

ben megtörtént , a szónok eladván mentségét, a ház,

az elnök' kérdésére, a fennforgó tárgyban elvonhatja

tle a szót, s a körülményekhez képest jegyzkönyvi

megrovást is határozhat.

59. A tanácskozás' bezárása után az elnök fölteszi
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a kérdést szavazásra. A kérdés' föltevése iránt iij ta-

nácskozást kezdketni , melly fölött a szavazás' megkez-

dése eltt a ház határozni fog.

60. Ha a szavazásra föltett kérdés , czikk avagy

indítvány több részbl áll , szétosztását lehet kívánni.

61. A szavazás' megkezdése eltt a kérdést, czik-

ket vagy indítványt az elnök vagy egyik jegyz újra

felolvassa.

62. A szavazás felállás és ülvemaradás által tör-

ténik. Altalános többség határoz minden esetben. Ha
az eredmény kétséges , nj kísérlet tétetik , s a többség

személyesen összeszámíttatik.

63. Húsz tagnak írásban beadott kívánságára, az

elnöki kijelentés eltt is és után is névszerinti felhívás

mellett történik nyilvánosan a szavazás.

64. A kérdést mindig ugy kell föltenni, hogy egy-

szeríí igennel vagy nemmel felelhessenek a tagok.

65. Szavazás közben beszédet tartani, vagy a sza-

vazatot indokolni nem szabad.

66. Tanácskozásra és határozásra az igazolt tagok'

átalános többségének jelenléte szükséges.

67. Határozatai ellen a ház semmiféle ellenmon-

dás t nem fogad el.

68. Pénzajánlatuál mindig a legnagyobb összeg

j szavazás alá.

69. Ha a háznak valamelly tagja a rendet zavarja,

az elnök névszerint rendre utasítja. Ha az illet tag a

rendzavarást folytatja, a ház intézkedik.

70. Ha az ülésben folytonos rendzavaró lárma és

nyugtalanság uralkodik, mellyet az elnök nem képes

lecsillajoítani, az elnök kinyilatkoztatja, hogy az ülést

fel fogja függeszteni. Ha a csend ezután sem áll helyre,



422

az elnök az ülést bizonyos iflore. melly egy óránál

hosszabb nem lehet, felfüggeszti.

71. Mintán a központi vagy külön bizottmány'

eladója jelentését elöterjeszteíte, a ház által meghatá-

rozott idben megnyilik az indítvány' alapelve iránt a

tanácskozás. P^.zen áíalános tárgyalásnál minden i'Ag

csak egyszer szólhat.

72. Ezután tárgyaltatnak az egyes czikkek sor-

ban egyenként és az ezekre vonatkozó módosítváuyok.

Minden czikk' és erre vonatkozó módosítvány' tárgya-

lásánál minden tag csak egyszer szólhat.

73. Ha a ház valamelly módosítvány t bizottmány-

hoz utasít, a többi rzikk' tárgyalását tovább folytathatja.

74. A czikkenkénti tárgyalás' bevégeztével, tör-

vényjavaslatoknál az egészre nézve egy nap közbejöt-

tével történik szavazás.

75. Ha a ház bizottmányi magán üléssé alakúit,

elhatározhatja, hogy semmi jegyzkönyv se vezettessék.

76. A ház minden tárgyalásaira vonatkozó okira-

tok' kinyomatását és tagjai közötti szétosztását elren-

delheti.

D) A kérvényekrl. *)

77. Minden kérvény Írásban adatik be az elnök-

nek vagy valamelly tagnak, ki azt a ház elébe terjeszti.

78. Kérvényeket egyeseknek vagy küldöttségek-

nek a házba vinni nem szabad.

79. A kérvényeknek csak tárgyai jelentetvén be,

az illet jegyz által felolvasatlanúl a kérvényi bizott-

mányhoz tétetnek át. hol minden tag megtekintheti.

*) V. ö. 52. §. 8; p.
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80. A kérvények' vizsgálatára tizenöt tagú bizott-

mányt válatízt a liáz, melly hetenként jelentést tesz el-

adója által. Ezen jelentés' elterjesztése eltt legalább

három nappal kiíüggesztetik a tanácskozási teremben

a kérvény' tárgya, az aláírónak neve, lakhelye s a nap,

midn a jelentés el fog terjesztetni, valamint a szám

is, melly alatt a kérvény a bizottmányhoz soroztatott.

81. Ezen bizottaiány havonként újra választatik.

E) Az elnökrl.

82. Az elnök a ház' akarata szerint megnyitja és

eloszlatja az ülést. rködik a csend' és rendszabályok'

megtartása felett.

83. Ha a ház' napirendé szerint valamelly nap

ülés nem tartatik, hnsz tagnak id közben történ fel-

szólítására illést köteles hirdetni, a hirdetést a tanács-

kozási termet magában foglaló épület' kapuira kifüg-

gesztetvén.

84. Az elnök a tanácskozási rend' fonalára nézve

mindig szólíiat, st köteles szólani ; de ha a tárgy' ér-

deme mellett vagy ellen akar szólani, az elnöki széket

egyik alelnöknek engedi át, s azon tárgy' bevégezteig

nem foglalhatja azt el ismét.

85. Az elnök csak a szavazatok' egyenlsége ese-

tében tartozik szavazni.

86. A tagoknak a ház' engedelme nélkül hosszabb

idre elutazni nem szabad. A rövidebb idre távozók

magokat c végett az elnöknél bejelenteni tartoznak.

F) A jegyzkrl.

87. A jegyzk vezetik a ház' jegyzkönyvét , ol-

vassák fel az iratokat, jegyzik fel a szólani akarókat,

számítják össze a szavazatokat.
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88. A jegyzökönyvek idszakonként kinyomatnak,

s iigy ezekbl , mint a ház' minden nyomtatványából,

a tagok példányt kapnak.

89. A liáz' minden nyomtatványainak hibátlansá-

gára a jegyzk ügyelnek fel, kiknek föigazgatása alatt

áll az összes irattár és iroda is.

A felsház rendszabályai.

A) A h á z' a 1 a k u 1 á s á r ó 1.

1. Az ünnepélyes megnyitás eltti napon a fels-

ház a legkorosabb tag' elnöksége, s a legfiatalabb négy

tag' jegyzsége mellett összeülvén, elterjeszti az elnök

a meghívottak neveit kimutató és a belügyminiszter

által vele ellegesen közlött jegyzéket.

Melly jegyzék átalános szavazattöbbséggel válasz-

tandó, s 7 tagból álló igazolási bizottmányhoz utasítta-

tik olly czélból, hogy az vizsgálja meg, valljon azoknak,

kik meghiva vannak, törvényesen meg kellett- e liivat-

tatniok; — s nem maradtak-e ki ollyanok, kiket meg-

hivni kellett volna? s a kik meghivattak, megjelen-

tek-e? és ha nem, mi elegend okot hoznak föl elrrja-

radásnk' mentségéül.

2. Ha valaki a megjelenésre jogosítva érzi magát

és meg nem hivatott . kérelmét, s illetleg panaszát az

igazolási bizottmányhoz intézi , és ha kérelmére nincs

észrevétel, meghivatása az illet miniszter' utján eszkö-

zöltetik.

3. Felolvastatik az elnök és másodelnöknek

felsége áltah kineveztetését tudató királyi rendelet , s

az elnökök helyöket elfoglalják.
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4. Ezután a ház titkos szavazás utján 4 jegyzt

választ saját tagjai közül ekképeu

:

A jelenlév és névszerint felszólított tagok' mind-

egyike felir egy czédulára négy nevet , és azon czédu-

lát az elnök eltti ládába teszi. Midn már mindnyá-

jan szavaztak, összeszámítja ajegyzk^ egyike az elnök'

felügyelete alatt a szavazatra felszólított tagokat és a

ládába tett czédulákat , s a találtakhoz képest az elnök

kimondja az eredményt. Azon négy egyént, kikre a

czédulákon följegyzett nevek közül legtöbb szavazat

esett, az elnök mint elválasztottjegyzket kijelenti ; mi-

által a felsház alakulva van.

Minden titkos szavazásnál a voksok' átalános több-

sége határoz,

5. A ház' kebelébl bizottmányokat is alakíthat

titkos szavazás utján, olly számban, minben a tárgyak-

hoz képest szükségesnek véli.

6. A bizottmány elnökét és eladóját maga vá-

lasztja; és a tárgy iránti meghallgatásra mindenkit el-

hivathat, a meghivott feleim tartozván.

7. A miniszterek vagy megbízottaik részt vehet-

nek minden bizottmányi ülésben, valamint arra meg is

hivathatnak.

B) A tanácskozási rendrl.

8. A tagok följegyeztetés szerint szólnak. A föl-

jegyeztetés az elnök által e végre megbízott jegyznél

történik, ki a szónokokat sor szerint felszólítja.

9. A tanácskozásnak két része van. Elször az

Ív és lényeg átalánosan tárgyaltatik, ezután a czikken-

kénti tárgyalás következik. Az átalános tárgyalás be-

végeztével, ha kívántatik, felállás és ülve-maradás által
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nyilatkozik a ház, s kétség esetében névsor szerinti sza-

vazás történik, ha valljon megtörténjék-e aczikkenkénti

tárgyalás ?

10. Minden czikkénél a tárgy altjavaslatnak, elbb

a raódosítváíiyok, azután az almódosítványok iránt tör-

ténik szavazás.

11. A módosítványokat, alaiódosítványokat vagy

pótlékokat szerkesztve kell indítványozni, és hogy sza-

vazás alá kerülhessenek^ legalább egy tagnak kell pár-

tolni.

12. A tárgy' alapelvéhez egyszernél többször szó-

lani tilos.

13. A miniszterek azonban vagy az elnöknek be-

jelentett megbizottaik, gy az elnök , tárgyalás közben

szót bármikor kérhetnek.

14. Szót kérhetnek bármikor azok is, kik 1-ör napi

rendet indíiVíinyozni ; 2-or netaláni személyes megtá-

madásra válaszolni ; 3-or a házi rendre hivatkozni

akarnak.

15. Eladást Írásból olvasni tilos ; kivétetnek a bi-

zottmány! eladók , és a miniszterek, midn ezek felhí-

vásra adnak felvilágosítást.

16. Az elterjesztett módosítványokat, almódosít-

ványoliat és pótlékokat a ház bizottmányhoz utasít-

hatja.

17. Ha az indítványtól eltér olly módosítvány

tétetik, melly külön indítványnak tekinthet, a ház kü-

lön tárgyalás alá utasítja, s a sznyegen lév tárgyat

tovább folytatja.

18. Ha valamelly szónok' beszédében olly módosí-

tás feküdnék, mellyet a ház tanácskozás alá akar venni,

beszéde' végeztével Írásba fogja tenni,
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10. A módosítváiiyok az elterjesztés' sora szerint

jonek tárgyalás alá , s meddig- valamennyi eldöntve

nincs, csak almódosítványt lehet eladni. ! ;;

20. Az olly módosítványok, mellyek több czikket

összefoglalva érintenek , megelzik az egyes czikkeket

érint iiiódosítványt.

21. A czikkek rendesen sorban tárgyaltatnak, lia

csak a ház valamelly folyó czikk' tárgyalását késbbre

nem halasztja. A tárgyalt czikkekre többé vi-^szatérni

nem lehet.

22. Tárgyaltatván egyenként a czikkek, végi az

egész javaslat iránt történik szavazás.

23. Választásoknál és minden más lehet szemé-

lyes ügyben a szavazás czédulával titkosan történik.

.

. N 24. Egész törvényjavaslat' elfogadása iránt, névsor

szerinti felszólitiis mellett, fennszóval; más esetekben,

felállás által nyilatkozik a ház ; elször a pártolók, azu-

tán az ellenzk állanak. Kétség esetén a kísérlet is-

mételtetik, s ha akkor sem világos a többség, úgy, mind-

annyiszor, midn azt legalább tiz tag kivánja , névsor

szerinti felszólítás mellett történik a szavazás.

25. Szavazás közben sem beszédet tartani , sem

szavazatot indokolni nem szabad.

26. Midn felállás által történik a szavazás, a több-

séget, a jegyzkkel egyetértleg, az elnök számítja ösz-

sze, s az elnök mondja ki.

27. Bármelly tárgy' érvényes eldöntésére a tagok

köztil legalább 50-nek jelenléte szükséges.

28. Határozatai ellen a ház semmiféle ellenmon-

dást nem fogad el.

29. Szavazásra , a többség beleegyezésével, az el-

nök teszi fel a kérdést.
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30. A kérdésnek mindig úgy kell föltétetni , hogy

igen, vagy nemmel történhessék a szavazás.

31. A kérdés szavazás eltt az illet jegyz által

SZÍ rkesztve mindig szó szerint felolvastatik.

32. A kérdések' föltevésében a napi rendnek, els-

sége van ; mint elssége van azon indítványnak is, hogy

a tárgyalásnak nincs helye.

33. Továbbá elssége van az elvetésnek a tár-

gyalás felett ; azután a halasztásnak , melly kétféle

lehet : t. i. határozatlan idre, és sorozatra halasztás. A
tárgy' fölvétele után pedig elssége van azon módosít-

ványnak, melly az eredeti indítványtól legtávolabb áll,

és a közeledési fokozat szerint történik a módosítványok,

és végre az eredeti indítvány felett, a szavazás.

34. Ki a miniszterekhez felvilágosítás végett szót

akar intézni, tartozik azt legalább 24 órával eleve beje-

lenteni.

C) Az elnökrl.

35. Az elnök, a ház' véleménye szerint, megnyitja

és eloszlatja az ülést ; rködik a csend és rendszabályok

megtartása fölött ; a kérdéstl eltérket a kérdésre iga-

zítja ;
a rendet sért szónokot, beszéde félbeszakasztásá-

val is, rendre utasítja.

36. Rendre utasíttatás után a szónokot illeti a szó,

mentsége' eladására.

37. Másodszor is rendre utasíttatván valamelly

szónok, s ez után mentsége is meghallgattatván, a fölött

a ház határoz , és ha a rendreutasítást megersíti, ez

jegyzkönyvbe vétetik; és a szónoknak azon tárgyban

a szólás többé meg nem engedtetik.
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38. Ha a csend a szólás' rendén nem lévÖk által

zavartatik, az elnök csengetyvel jelt ad; ha ezen jelre

sem áll helyre a csend , név szerint felszólítja az illet-

ket; ha a csend még akkor sem áll be, fövegének fölté-

telével az ülést bizonyos kijelentett idre felfüggeszti,

melly egy óránál tovább nem terjedhet.

39. A hallgatóság által okozott rendzavarás vagy

egyéb féktelenkedés esetén, a rendnek mind a terem-

beni mind a karzatokoni fentartására nézve, külön pon-

tok határozzák meg az elnök' jogait s illetleg köteles-

ségeit.

40. Az elnök jelenti ki a többséget s mondja ki a

ház' határozatait.

41. Ha valaki a felsház' tagjai közöl szükségké-

pen az országgylés' helyérl eltávozni kényteleníttet-

nék, eltávozását az elnöknél bejelenteni tartozik, ki azt

a legközelebbi ülésnek tudomására juttatja.

D) A jegyzkrl.

42. A jegyzk sor szerint bejegyzik az indítványo-

kat; följegyzik a szólani kivánók' neveit; az elnök föl-

szólítására összeszámítják a szavazatokat s följegyzik;

és jegyzkönyvbe iktatják a ház' határozatait is, mely-

lyek mindig a következ ülés' kezdetével hitelesíttet-

nek meg.

43. A jegyzkönyvek idszakonként kinyomat-

nak, s úgy ebbl, mint a ház minden nyomtatványából

a tagok egy példányt kapnak.

44. A há/.' minden nyomtatványaira a jegyzk

ügyelnek fel, kiknek figazgatása alatt áll az összes irat-

tár és iroda.
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Az ülésekben fenntartandó küls rendre, különö-

sen pedig az ülések' nyilvánosságára nézve az 1848;

10— 14. §-ban a következ szabályokat találjuk:

Ülései mind a két táblának ezután is nyilvánosak. A
tanácskozásaiban szükséges csend és rend , s a hallga-

tók' teljes liallga'agságban tartása iránt mindenik tábla

szabályokat alkot, s azoknak végrehajtását elnöke által

szigorúan eszközölteti.

S e részben már ekkor ellegesen rendeltetett : hogy

a hallgatóságnak a tanácskozást háborgatni semmiké-

pen sem szabad. Ha egyes hallgató, vagy a hallgató-

ság a tanácskozást háborgatja, és az elnöki egyszeri

intésnek sikere nincs : másod izben a törvényre hivat-

kozva az egyes hallgatót vagy illetleg a hallgatóságot

kiparancsolhatja, és annak helyét bezárathatja. Ez

megtörténvén, a tanácskozás vagy azon nap , vagy ké-

sbb, a többség' határozata szerint , de mindig nyilvá-

nosan folytattatik.

A rend' és csend' fentartása terembiztosok által,

szükség esetén a nemzetrség' alkalmazásával eszkö-

zöltetik.

Ezen átalános szabályoknak megfelelleg, ugyané

tárgyra tartozólag a ház-szabályokban következ rész-

letesebb szabálypontok vétettek fel

:

A ház' ülései nyilvánosak,

A hírlapok tudósítóinak számára czélszer és ele-

gend hely lesz.

Hallgatóságnak hely egyedül a karzatokon van,

A karzatok egy része mindenkinek nyitva áll ; más

része a jegygyei birok számára van fentartva, mellynek

egy külön osztálya a hölgyek részére van rendelve..

Minden tag egy, az elnök huszonöt jegyet ad-

hat ki.
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Tetszést vagy nem tetszést nyilvánítani a hallga-

tóságnak tilos.

A karzatokon reudreügyelok lesznek feLíllítva.

Ha valaki a rendet zavarja, s az elnök egyszeri in-

tésének sikere nincs, másod ízben az 18í8-iki 4-dik t.

ez. értelmében az egyes liallgató, vagy illetleg karzat-

osztályi hallgatóság kiparancíoltatik a karzatról.

Ha a hallgatóság minden karzatosztályról kipa-

rancsoltatott, a tanácskozás , a többség határozata sze-

rint vagy még azon nap , vagy máskor , de ismét hall-

gatóság bebocsátásával nyilvánosan folyíattatik.

A csendzavarók, a kitiltáson kivül , az elnök felhí-

vására a ház által meg is fenyíttethetnek.

A ház' tiszteinek és az alárendelt személyzetnek

megválasztása és alkalmazása az elnökséget illeti.

A házhoz a budapesti nemzetrségbl minden ülésre

kell számmal rendeltethetnek nemzetrök, kik az elnök'

intézkedése szerint a rendre felügyelnek.

Szükség esetén a parancsnokokhoz intézend

iroit rendelet által a törvényhozás' biztosítására az egész

helybeli , mind nemzetrségi , mind katonai fegyveres

ervel rendelkezik az elnök saját felel.^sége mellett,

mellyel a háznak tartozik.

A rendszabályok' ezen pontjai , kulim kinyomva,

minden bejárásnál és minden karzatosztályban kiflig-

gesztetnek.

A ház ezen szabályokat 30 tag' indítványára : tár-

gyalás alá tartozván venni, módosíthatja. ')

^) A ház-szaLályokban a tanácskozási rend iránt foglalt pon-

tok által, s külíhiLen is az alsí'itábla' megváltozott alkata folytán,

a fennebb 62 §-ban 3— G. 8. 12. p. eladottak változást szenvedtek.
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64. §.

A uerazeliség.

A hon' közéletére nehézkedett latin nyelv' nyíige

alóli kibontakozás' czéljából és a nemzeti mveldés'

elmozdítására, ujabb törvényeink tettek intézkedéseket.

Az 1791: 16 által O felsége biztosította az ország'

Karait és Rendéit, hogy bárminem ügyekre nézve ide-

gen nyelv behozatni nem fog; hogy pedig a magyar

nyelv jobban terjesztessék és kimüveltessék , rendelte-

tett, miszerint gymnasiumokon, akadémiákon és a ma-

gyar tudomány-egyetemnél a magyar nyelv- és irály-

nak különös tanára alkalmaztassék , — ez úttal még a

a hivatah ügyeknek latin nyelven való tárgyalása fenn-

hagyatván.

Az 1792: 7 által az 1791: 16. törvényczikkben

kitzött czél' teljesebb elérése végett rendeltetett, hogy

a magyar nyelv az ország' határain bell a rendes ta-

nulmányok' sorába tartozzék , miszerint illymódon bi-

zonyos id leforgása alatt az ország' határain bell köz

hivatalokat csak ollyanok nyerhessenek, kik egyéb

kellen végzett tanulmányok mellett a hazai nyelv' ös-

méretét is tanári bizonyítványokkal képesek tanusítni,

— a kapcsolt részekben pedig az rendkívüli tanulmány

maradjon, — ellenben külföldiek
, kik a magyar eoye-

temre vagy akadémiákra tanulás végett jnek, és az or-

szágban alkalmaztatást keresni nem kivannak, a magyar
nyelv' tanulásának szüksége alól föl mentessenek. Ana
nézve pedig, hogy a m. kir. helytartótanács azon vár-
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megyéknek, mellyek fölterjesztéseiket magyar nyelven

tették, ugyanazon nyelven válaszolhasson , a helytartó-

tanács' rendezése körül munkálkodott küldöttség véle-

ményadással bízatott vala meg.

Az 1805: 4 által ugyanezen ügy' további elmoz-

dítására rendeltetett volt : hogy az O felségéhez felküL

dendö felírások magyar és latin nyelven szerkesztesse-

nek ;
hogy az ország' törvényhatóságai fölterjesztései-

ket a m. kir. udv. kanczelláriához szinte magyar és la-

tin nyelven tehessék ; továbbá hogy az ország' törvény-

hatóságai a m. kir. helytartótanáccsal magyar nyelven

levelezhessenek, és a biroságok eltt is s a perekben

a magyar nyelvvel élhessenek; melly törvényhatósá-

góknak a m. kir. helytartótanács is ugyanazon nyelven

válaszoljon, — ez úttal azonban a kir. kúriának megen-

gedtetett, hogy a magyar nyelven folytatott s oda fö-

lebbezés' utján vitt perekben magyar nyelven tárgyalni

ne köteleztessék.

Az 1808: 8 nemzeti múzeum' felállításáról; s a ma-

gyar nyelv' müvelése' eló'mozdításának egyéb segéd-

eszközeirl gondoskodott. Nemkülönben az 1827: 11 a

magyar nyelv' müvelését magyar tudós társaság' felál-

lítása iránti intézkedése által hathatósan ügyekezett

emelni.

Az 1830: 8 a nemzeti nyelv' használata iránt kö-

vetkezleg intézkedett : hogy a kir. helytartótanács azon

törvényhatóságoknak, mellyek magyar fölterjesztéseket

küldenek, nemcsak ugyanazon nyelven feleljen, hanem

egyéb intézvényeit is, a körlevelek' kivételével, magyar

nyelven adja ki s bocsássa szerte ; hogy a királyi curia

a magyar nyelven folytatott s ftilebbezett pereket ugyan-

azon nyelven tárgyalja; hogy a kerületi táblák, vala-

Hécsl: M^igyar közjog. 28
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mint az ország' határain bell létez minden, úgy vár-

megyei mint (városi) polgári bíróságok eltt átalában,

a szentszékek eltt pedig a polgári ügyek' tekintetében,

a mellyek eltt addiglan a magyar nyelv használat-

ban nem volt, a perek magyar nyelven folytathassanak

:

a mellyekben azonban azon bíróságok, hol addigel a

magyar nyelv használatban nem volt, akár ezen, akár

latin nyelven tanácskozhassanak ; hogy azontúl az or-

szág' határain bell köz hivatalokra senki ne alkalmaz-

. tassék, ki a magyar nyelvnek is nem bir ösméretével;

hogy senki ügyvédi vizsgálatra ne bocsáttassék , kiben

a magyar nyelv' kell ösmérete hiányzik; rendeltetett

egyszersmind, hogy a magyar ezredek, odaértve a vég-

vidékieket is, valamint az országban létez mindennem
katonai parancsnokságok magyar okiratokat elfogadni

tartozzanak.

Az 1836: 3 a törvények' magyar szerkezetét ere-

detinek, s a két (magyar és latin) szerkezet között tá-

madható kétséges értelem' eseteiben elhatározónak nyil-

vánítja. Azonkivül a nemzeti nyelv' elhaladási gya-

rapodásának eszközlésére átalánosan határozta: hogy

a perlekedk a kir. itél tábla eltt pereiket magyar

nyelven kezdhetik , folytathatják ,
— a kir. udvari f

törvényszék pedig azokban Ítéletet ugyan magyar nyel-

ven hozzon; hogy minden hiteles kiadásoknak szokott

bevezetése és befejezése hazai nyelven készíttethetik;

azon helyeken , hol a gyülekezethez magyar nyelven

mondatnak szent beszédek, az anyakönyvek magyarul

is Írassanak.

Az 1840: 6. t. ez. a magyar nyelv iránt a követ-

kezket határozta : hogy az országos felírások felsége

elébe egyedííl magyar nyelven terjesztessenek fel; az
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ország' határain bell létez köz törvényhatóságok is

legfelsbb helyre teend felirásaikat szinte egyedül ma-

gyar nyelven szerkesztessék ; a kir. helytartótanács nem-

csak intéz, hanem körleveleit is az országbeli minden

törvényhatóságokhoz magyar nyelven bocsássa; az egy-

házi törvényhatóságok a világi törvényhatóságokkal,

s ezek egymással, az ország' határain bell levelezést

egyedül magyar nyelven folytassanak ; a magyar kir.

ndv. kamara a hozzá magyar nyelven iró törvényható-

ságokkal ugyanazon nyelven levelezzen; a káptalani

kiadványok' kezd és befejez szakaszai, valamint a tár-

nokszék' itélet-levelei is magyar nyelven szerkesztes-

senek; hogy olly helyeken is, hol a gyülekezethez ma-

gyar nyelven szent beszédek nem tartatnak , az anya-

könyvek magyar nyelven írassanak ^) , és minden val-

lásbeli különbség nélkül plébánosokúi, egyházi szóno-

kokúi, káplánokúi és segédekul ollyanok alkalmaztas-

sanak, kik a magyar nyelvet tudják ; az országos pénz-

tárak' kezelésérÖli számadások magyar nyelven folytat-

tassanak. Egyc^zersmind kimondatott , hogy felsége

rendelkezni fog , miszerint a magyar nyelv' tudása a

katonai véghelyeken is gyarapíttassék, s a magyar ez-

redek' kormányai a magyarországi törvényhatóságok-

kal magyar nyelven levelezzenek.

A magyar nyelv' és nemzetiség' ügyében alkotott

1844 : 2 végre a következket határozta : hogy az ország-

gyléshez bocsátandó minden kegyelmes királyi leiratok,

eladások, válaszok és intézvények egyedül magyar

nyelven adassanak ki; a törvényczikkelyek egyedül

^) Erre nézve ekkor czeu országgylés' berekesztésétl

számítandó 3 év tüzetett vala ki hatdridöül.

2



436

magyar "nyelven alkottassanak, és kegyelmes királyi

jóváhagyással egyedül magyar nyelven ersíttessenek

meg; országgylési nyelv kizárólag a magyor legyen
;

^)

hogy a magyar udv. kanczellária' utján az ország' ha-

tárain bell bocsátandó minden iratokban , akár legye-

nek O felsége által aláirva, akár nevében adassanak ki,

— és így a magán folyamodásokra kelend rendele-

tekben és határozatokban is — szinte a magyar nyelv

használtassék ; a kir. helytartótanács mindennemíí tár-

gyalásaiban, hivatalos foglalkozásairól viend jegyz-

könyveiben, valamint felsége elébe terjesztend felí-

rásaiban, és az ország' határain belli minden törvény-

hatóságokhoz bocsátandó minden intézvényeiben a ma-

gyar nyelvet használja, — azon levelezések, mellyeket

a kir. helytartótanács a hadi f- és az felsége örökös

tartományaibeli polgári törvényszékekkel s külországi

törvényhatóságokkal folytatand, ide nem értetvén; a

királyi udv. f törvényszék' nyelve az ország' határain

bell indítandó minden perekre nézve , valamint az or-

szág' határain bell létez minden Ítélszékek- , követ-

kezéskép a szentszékeknek is nyelvök magyar legyen

;

s azon itélszékeknek hivatalos minden egyéb dolgaik is

magyar nyelven folytattassanak , a kapcsolt részekbeli

törvényhatósíígok a magyarországi törvényhatóságok-

nak magyar — , ezek pedig a kapcsolt részekbeli tör-

vényhatóságoknak latin nyelven irt leveleiket is fogad-

ják el, tárgyalják, és azokat ill válasszal lássák el.

**) Melly alkalommal egyedül a kapcsolt részek' követei-

nek engedtetett volt meg, hogy azon esetben, ha a magyar nyelv-

ben jártasok nem lennének, a közelebbi 6 év alatt tartandott or-

szággyléseken szavazataikat latin nyelven is kijelenthessék.
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Egyszersmind kimondatott, hogy felsége elrendelte,

miszerint a magyar nyelv a kapcsolt részekbeli fö- és

középtanodákban (akadémia- éá gymnasiumokban) mint

rendszerinti tudomány taníttassék ; nemkülönben hogy

az ország' határain beló'li iskolákban a közoktatási

nyelv magyar legyen.



NEGYEDIK FEJEZET.

A törvényhozó és végreh aj tó b atalom' gya-

korlásáról.

65. §.

A törvényhozó hatalom' gyakorlása.*)

A király' felségjogai- , s a nemzet' politikai jogai-

nak hatályából, s ezeknek alkotmány jelölte határok

közötti mködésébl meriíl fel az állam' köz életét sza-

bályzó nagy politikai hatalmak' , úgymint a törvény-

hozó és végrehajtó hatalom' gyakorlásának alakja s

egész rendszere : mellyre nézve az itten következ fej-

tegetésekben a vezérl s irányadó alkotmányosf elvek

egybeállítva eladatnak, — megjegyezvén, hogy a vég-

rehajtó hatalom alatt az átalános kormány- és közigaz-

gatási hatalom úgy, mint a polgári és bttntet bírói ha-

talom egy közös felsbbrend fogalom alá egybefoglal-

tatik azonképen, mint azt alkotmányunk' egyik legfbb

alaptörvénye, az 1791: 12 illymódon egybefoglalja.

*) Disísertatio de limitibus regiae potestatis' in Hungá-

ria. 1791.
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1). A törvényhozó hatalom a magyar al-

kotmány' értelmében a törvényesen koronázott
király és az országgylés, mint nemzeti képvi-

seleti testület által közösen gyakoroltatik : mint azt

az 1791: 12. t. ez. világos szavakkal szabatosan alkot-

mányos f elvül kifejezi. ^)

Milly fontosságú ezen alkotmányos elv a nemzeti

államéletre nézve, kitetszik a törvényhozás' átalános

eszméje s a törvényhozó hatalom' emez alkotmányos

szervezete közötti viszony' és kölcsönhatás' szemléleté-

bl. A törvényszerzés' eszméje az, hogy az állam' alap-

szerkezeténél fogva illy hatalommal felruházott törvény-

hozónak vagy törvényhozásnak akaratja nemzeti (állami)

jogi köz akarat gyanánt törvény' alakjában kihirdettetik.

Minélfogva az összes államéletre nézve dönt fontosságú,

hogy a nemzeti akaratot képvisel és kifejez törvényho-

zás a nemzeti akaratnak valóságos kifejezése legyen. Mit

a magyar alkotmány az által létesít, hogy az államfenn-

ség' személyesítje, af hatalom' tulajdonosa és birtokosa,

a törvényesen koronázott király mellett, a törvényhozó

hatalom' gyakorlásában a nemzet, közvetlen képviseleti

muszerve, a kebelébl alakuló képviseleti testület által

lényeges részt vesz : ollymódon, miszerint azt a törvé-

nyesen koronázott király és az országgylés közösen

gyakorolja, — úgy hogy valamint az országgylés a

király nélkül, azonképen a király az országgylés nél-

kül törvényt nem alkothat , törvényhozó hatalmat nem

gyakorolhat. Minélfogva Magyarországon a törvény

kétoldalú, a törvényesen koronázott királyi , és az or-

szággylésileg kifejezett nemzeti akarat' egybehang-

') Lásd fennebb 33. §. 216 1.
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zása, s ezen kétoldalú egybehangzó akaratnak alkot-

máiiyszerií niódoni kinyilvánítása által j létre ; és a

törvényhozó hatalom' ezen alkotmányszer gyakorlá-

sának alakja s módja egyaránt értend a törvényhozó

hatalom' minden nyilvánulására , törvények' tulajdon-

képeni alkotásában úgy , mint törvények' eltörlésében

vagy módosításában, és törvények' magyarázásában.

2). Az eladottak' értelmében, törvény' alkotása a

magyar alkotmány szerint ketts tény által megy vég-

hez, els; a törvény-akarat' létrehozása; másik: a tör-

vény akarat' kinyilatkoztatása törvény' alakjában.

-v-í a). A törvény-akarat létre j az által, hogy bizo-

nyos, törvényíü czélzott, törvényül kötelezend s nyil-

vánítandó szabályok' s szabálypontok' tekintetében, a

törvényhozás' mindkét tényezje, mind a nemzetet kép-

visel testület , az országgylés , mind a törvényesen

koronázott király, egybehangzólag ugyanazon akaratra

jut, miszerint a javaslatba hozott szabályokat törvényül,

a törvényhozás' mindkét tényezje egyaránt akarja, —
a törvény' megalkotására lényeges és dönt a javaslatba

hozott szabályoknak törvénnyé tételére, törvényerrei

emelésére irányzott s azt tartalomként magában foglaló

eme kétoldalú közös egybehangzó akarat' léteslése.

Mi következleg megy véghez:

Törvény-kezdeményezés' jogával egyaránt bir a

király és az országgylés. A királyi felség 1848-ig

törvénykezdeményezési jogát az országgylésnek már
megnyitásakor átnyújtott királyi eladásai által gya-

korolta, hanem az 1 848-diki átalakítások' szellemében,

ezen királyi eladások által az országgylés elébe vitt

törvény-alkotási felhívások vagy törvényjavaslatok mel-

lett, mindenesetre az országgylési ülésszakok' folya-
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matja alatt is a miniszterek által törvényjavaslatok tár-

gyalás végett az országgylés elébe terjeszthetk. De
törvénykezdeményezési jogát az országgylés is gya-

korolja, és törvény' alkotását czélzó indítványok a kép-

viselház elébe ennek tagjai által terjeszthetk (az or-

szággylési tanácskozásoknak az alsótáblánáh kezde-

ményezése iránt fennálló régi szokás és gyakorlat ^) az

1848-diki törvények által változtatva nem lévén). A
ház szabályai szerint, ") a törvény' alkotását czélzó in-

dítvány törvényjavaslatképen szerkesztve benyújtandó

akkor, midn bejelentetik.

Az országgylés elébe került törvényalkotási in-

dítvány s illetleg törvényjavaslat, azon szabálypontok'

figyelemben tartásával, mellyeket a tanácskozási rend

iránt a képviselház' szabályai kitííznek , a képvisel-

ház által tárgyaltatik. Mire nézve a ház' szabályai kö-

zöl egyenesen a törvényjavaslatokat tárgyazó követ-

kez pontok kiemelendk: hogy a törvényjavaslatok,

ha a ház tárgyalni kivánja , kinyomva szétosztatván a

tagok között, minden esetben osztálytilési és központi bi-

zottraányi tárgyalásra utasítandók ; hogy a minisztérium

által elterjesztett törvényjavaslatoktól a bizottmányi

tárgyalást megtagadni nem lehet; hogy törvényjavas-

latoknál a czikkelyenkénti tárgyalás' befejezésével , az

egészre nézve a szavazásnak egy nap' közbejöttével kell

történni. ^)

Ha a törvényjavaslatot a képviselház határozat

által elfogadta, azt hozzájárulás végett a frendi táblá-

hoz átküldi, melly azt, szinte a tanácskozás' rendje iránt

8) Lásd fennebb 62. §.

^) L. Képviselház' szabályai 32. p.

*) Ugyanott, 32. 33. 74. p.
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állapított házszabályok' figyelemben tartásával, tanács-

kozás alá veszi, s iránta határozatot hoz.

Ha a két ház' határozata a fennforgó törvényja-

vaslat iránt egybehangzó, tehát a felsház hozzájárult

az alsóliáznak ez iránti határozatához: akkor létezik a

törvényhozási akaratnak egyik alkotó eleme, az ország-

gylési határozat, ^) — mellynek folytán a mindkét

ház által elfogadott törvényjavaslat, az illet elnökök és

jegyzk által aláíratva, királyi szentesítés végett a ki-

rályi felséghez fölterjesztetik, melly fölterjesztésrl gon-

doskodni a minisztériumnak feladata.

Ha a király az országgylés által fölterjesztett tör-

vényjavaslatot elfogadja, ahhoz királyi megegyezését s

helybenhagyását adja, ^) s azt királyi f hatalmánál

íogva megszentesíti : akkor létezik a törvényhozás' al-

kotmányszer két tényezjének azon egybehangzó kö-

zös akaratja, mellynek alapján a törvény az ország'

alaptörvényei értelmében létrej.

b) Létrej pedig az által, hogy ezen törvény-aka-

^) A frendi tábla megtagadhatja hozzájárulását az alsóház

határozatához, vagy a maga részérl módosításokat ajánlhat. Illy

esetben, ha törvény' alkotása czéloztatik, a két ház között a tár-

gyalások addig folyhatnak, míg végül talán sikerül a.törvényja-

vaslat iránt egybehangzó határozatra jutni. E tárgyalások' folyama

alatt s különben is határozatait a két ház egymással jegyzi által

közli. Vesd ö. még a két ház közötti viszonyra nézve fennebb

62 §. 406 s köv. 1.

*") A király a fölterjesztett törvényjavaslatot visszautasít-

hatja, vagy módosításokat ajánlhat ; ez esetekben törvényalkotás'

czéljából a korona és országgylés közötti tárgyalások addig

folytathatók, míg talán a kétoldalú egybehangzó törvény-akarat'

létrehozása sikerül. Vesd össze a korona és országgylés közötti

viszonyra nézve fennebb 62 §. 408 1.
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rat királyilag szentesített törvény' ünnepélyes alakjá-

ban kinyilváníttatik és kihirdettetik.

1848-ig e részben következ volt az eljárás.

Régibb idkben az országgylés által , két táblá-

jának egybehangzó határozata folytán, az alkotandó tör-

vény iránt vegyes ülésbl a királyi felséghez intézett s

felküldött felirások mellé ritkábban voltak kidolgozott

és szerkezetökben megállapított törvényjavaslatok kap-

csolva: hanem a törvények a felirásokuak és az azok-

ban foglaltatott törvényhozási javaslatokat ) helyben-

hagyó, elfogadó s megersít királyi válaszok' vagy

leiratok' szavaiból készültek; és az országgylés' végén

a m. kir. udv. kanczellária' némelly kiküldött tagjai, és

a frendi s alsó táblától nevezett vegyes küldöttség éií-

ínl concertatio^ utján szerkesztettek. Az 183 Vg-diki or-

szággylésen minden felirás mellé törvényjavaslat is

csatoltatott, s megkéretett O felsége, hogy a szerkezetre

nézve is mondja ki véleményét , miszerint illymódon a

concertatiokat el lehessen kerülni. *) felsége az elst

megígérte, egyébaránt a concertatiót továbbra is szük-

ségesnek és íenntartandónak találta. A rendi tábla az

e végre kiküldött tagokat (azeltt minden kerületbl

egy, utóbbb kett) ujabb idkben titkos szavazat által

') Gyakran kellett ezen törvényjavaslatokat sérelmek' or^

voslására irányzani.

®) Lásd : Felirásj mellyel az úrbéri törvényczikkelyek

felsége elébe terjesztetnek. ISSVe- országgyül. írom. I, 479 1. . .

„hogy a felirások és kegyelmes királyi válaszok által eszközlen-

(Vó egyesség az országgylés' végével további vitatás alá ne

jöjön ;" ugyanis megtörtént, hogy a concertatiok' alkalmával

meghiúsult, vagy lényeges s bajosan legyzhet nehézségek'

által gátoltatott olly tárgy, mellyrc nézve az egyesség már a

felirások és kir. válaszok által el vala érve.
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választotta (elÖbb azokat az elnök nevezte). A ve-

gyes válnsztmány vegyes ülésre tévé azeltt jelentését,

s a tárgy is mindjárt ott vétetett tanácskozás alá; 183 Vg

óta vegyes ülésre történt ugyan a jelentés, de tárgyalás

és határozat végett kerületi és országos ülésekre utasít-

tatott, nehogy a mágnások' és a rendi tábla' tagjai' sza-

vazatjai iránt kérdés támadjon.

Meg lévén végleg állapítva azon törvényczikkelyek-

nek, mellyek iránt a királyi felség és az országgylés

között az egyesség létre jött, szerkezete : mindezek egye-

temben az országgylés' berekesztésekor együttvéve

emeltettek törvény-erre, az által, hogy királyi szente-

sítéssel ellátva, királyi végzemény' {decretum regis)

alakját feltüntet törvénylevélbe igtatva, királyi alá-

írás- és pecséttel megersítve, s oda csatolva a fpa-

pok' és ország' zászlósai' neveit, majdnem hasonló

szertartások között, mellyek az országgylés' megnyi-

tásakor divatoztak, az összes országgylési testületnek

átadattak, s ígj törvény-ervel felruházva, aztán az

ország' összes törvényhatóságainak további kihirdetés

és ahhoztartás végett a királyi felség által megkül-

dettek. ')

A törvények' szentesítésére nézve az 1848: 4, 2.

^) Az 1471:31 rendeli, hogy minden kir. végzeménj

minden törvényhatóságnak megküldessék. Ujabb idkig szokás

volt a megersített törvényczikkelyeket megküldeni mindazok-

nak, kik az országgylésre személyesen meghivattak. Hajdan a

kihirdetés a vármegyékben él szóval történt (1. a Comes praeco-

num regiorum, és a megyei archi-praeco-król Bartal Comm. I,

269 1.). De már I. Lajos' törvénytárunkba igtatott egyetlen vég-

zeményének hiteles másait több vármegye' s Horvátország' levél-

tára rzi ; C z i r á k y , 407. §.
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§-a azon új határozatot foglalja magában, hogy a ho-

zandó törvények jövendre felsége által az évi ülés'

folyama alatt is szentesíttethetnek. • - / . . : : ^r ,

A törvényhozó hatalom' gyakorlására nézve, mint

az 1848-ig törvények' alkotásában nyilvánult, még
megjegyzend, hogy ámbár a törvényszentesítési jog

királyi felségjogul, mellyet egyedül a törvényesen ko-

ronázott király gyakorol, elösmértetett, — minélfogva

alakilag a törvényczikkelyek királyi végzeményekbe

[decretum regis) igtatva tnnek élnkbe: mindazonáltal

a magyarországi közjog szerint törvények' alkotásánál

mindig a sajátképeni f siily az alkotandó törvény'

tekintetében a törvényhozás' két tényezje, a törvénye-

sen koronázott király és az országgylés között létesült

akarategységre, egybehangzó akaratra, egyezményre,

egyességre fektettetett, ebben ösmertetvén fel azon tör-

vényakarat' létrejövetele, mellynek eltökélésében gyö-

kerezik a törvény, és mellynek tartalmából meríti a

törvény is tartalmát ; — miszerint ahhoz a királyi vég-

zemény' ünnepélyes alakjábani szentesítés azon tör-

vényakarat' nyilvániilásának szokásos alakjaként járult.

És ámbár néha, miután az egyesség valamrlly szer-

zend törvény' tekintetében király és országgylés

között már létre vala jve, nehézségek s akadályok a

concertutio pontján is merültek fel, mégis az ünnepé-

lyes szentesítés' megadása és az ezzel felruházott tör-

vényczikkelyéknek királyi végzem ény' alakjábani át-

nyújtása országgylésen , s illetleg kihú'detése , nem-

csak királyi jognak, hanem királyi kötelességnek is tar-

tatott. A szentesítés' felségjoga Magyarországon nem

nyerte amaz önálló alaki jelentséget, mellyel Erdély'

közjoga szerint birt, hol miután az országgylés és a
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kir. felség között valamelly hozandó törvény' tekinteté

ben , az országgylési íelirásban foglaltaknak kegyel-

mes királyi válasszali elfogadtatása által, a megkiván-

tató egyesség szerzdésszer módon létrejött , ugyana-

zon eljárás alakilag még egyszer ismétldött, midn t.

i. a szerkesztett törvényczikkelyek a karok és rendek

elnöke', és itélmesterek' aláírásaival , s a három nem-

zet' pecsétjeivel megersítve , ünnepélyes alakban a ki-

rályi felséghez fölterjesztetett, legfelsbb királyi aláirá-

sávali megszentesítés és a törvények' könyvébe leend

igtatás végett , és rá a királyi levélbe szorul szóra be-

igtatott és beirt s az által a törvények' sorába igtatott

törvényczikkelyek az ünnepélyes királyi megszentesí-

téssel ellátva az országgylésnek újra kiadattak , hol

kihii'dettetvén, törvény' hatályát gyakorolták; — hol

nem egyszer történt, hogy olly törvényczikkelyek,

mellyeknek alkotásában hosszas tárgyalások után az

országgylés és királyi felség megegyezett, mellyeket

a királyi felség kegyelmes leirata által megersített

vala, és a mellyek az ünnepélyes megszentesített alak-

bani kiadás végett ujolag fölterjesztettek , ezen ponton

végkép meghiúsultak, s az erdélyi udv, kanczellária le-

véltárába félretéve elavultak s elhamvadtak :
— vala-

minthogy ez okból Erdélynek minden e századbeli or-

szággylése , a két utolsót kivéve , törvényhozási mun-

kálatai által semmi sikert nem birt eredményezni, ám-

bár szerkesztett és fölterjesztett törvényczikkelyei már

a kh'. felség által meg valának ersítve.

3). Törvény csak ugyanazon alkotmányos törvény-

hozási utón töröltethetik el vagy módosíttathatik,

mellyen alkottaték: ezt az 1791: 12 határozottan állítja,

4). A törvényhozó hatalom' gyakorlásának ugyan-
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ezen alkotmányos ftételeihez és módjához van kötve

a törvényhozásnak azon mködése, melly törvények'
magyar ázásából áll, — mint ezt az 1791: 12

szavai világosan kifejezik : miszerint t. i. ujabb törvény

által kijelentetik, hogy valamelly törvényben ez vagy

azon törvényszabályok foglaltatnak , annak ez vagy

azon értelem tulajdonítandó. Ámbár pedig nagy fon-

tosságú alkotmányos biztosíték fekszik abban , hogy a

törvények' hiteles magyarázata egyoldalú kormánytény

által nem eszközölhet, mindazonáltal azon elv folytán,

hogy midn valamelly törvény' értelme hitelesen meg-

állapítandó s kifejezend, ez csak a királyi felség' és az

országgylés' egyezése által történhetik , az ország' és

nemzet' legsarkalatosabb jogai, alkotmányának alap-

elvei törvénymagyarázás' színe alatt kétségbevonathat-

nának. Hogy ez ne történjék, határoztatott és kijelen-

tetett, a törvények' értelme iránt a királyi hitlevélbe

igtatott záradéla-a is vonatkozólag, az 1741: 8 által

(mellynek kitn alkotmányos fontossága többször fél-

reösmértetett) , hogy az ország' és nemzet' sarkalatos

jogait és szabadságait az említett záradék alá vonni,

tehát azoknak hatályát s tartalmát törvénymagyarázás'

rügye alatt kétségbe vonni nem lehet.

5). Mi módon j létre törvény, azon ponttól kezdve,

midn annak alkotására irányzott indítvány terjesztetik

az országgylés elébe, azon pontig, midn mint kötelez

szentesített törvény kihirdettetik, az országgylési ta-

nácskozások' és tárgyalások' rendjébl látható.

6). A törvény' kötelez ereje kezddik kihirdeté-

sével: hacsak hatályának kezdetére maga a törvény

nem tüz más idpontot.
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7). Törvényeink nyelvérl már volt szó , fennebb

a 64. §-ban.

66. §.

A végrehajtó hatalom' szervezete és gyakorlása.

A végrehajtó hatalom' gyakorlására nézve az 1 7 9 1

:

12 azon f elvet állítja fel, hogy a végrehajtó ha-

talmat a királyi felség csak a törvények'
értelmében gyakorolja: miben azonban teljes-

séggel nem fekszik az, hogy a végrehajtó hatalom egész

terjedelmében kizárólag a kh-ály, és királyi mszervek

által gyakoroltatnék, mert abban a nemzet a magyar-

országi törvényhatóságok' önkormányzati rendszere sze-

rint, mint az századok' folyása alatt kifejldött s meg-

szilárdult, s az alkotmányos szerkezetnek lényeges al-

katrészévé vált , tetemes mértékben részesedik ; habár

nem azon közösség' viszonyában, melly a törvényhozó

hatalomra nézve áll fenn, mert a törvényhatóságok ezen

Önkormányzati hatáskörük' tekintetében nemcsak a tör-

vényeknek ,
hanem a királyi f hatalomnak aláren-

delvék.

A végrehajtó hatalom' gyakorlása körüli királyi

felségjogok' tartalmáról s korlátairól már fennebb a 34.

§-ban, nemkülönben az ország' törvényhatóságainak ide

tartozó lényeges jogairól már az 56. §-ban volt szó: ^)

') Arra nézve, niinö körülmények között s min föltételek

alatt van a király feljogosítva, hogy elkerülhetetlen szükség' ese-

tén ideiglen kötelez szabályokat, a törvényekkel különben meg-

egyez dolgokban, parancsoló királyi levelek (patentales) által

f kormányliatalmánál fogva, teliát végrehajtó hatalmából Isifo-

Ivólng, kibocsáíliasson, lásd 33. §. 4). pont alatt.
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8 e helyen csak a végrehajtó hatalom' szervezete, a gya-

korlására rendelt királyi mszerveknek, az ország' tör-

vényhatóságainak és kebelbéli tisztségeiknek alkata

és hatásköre alapvonalaiban vázolandó.

67. §.

Folytatás. A Ivozponti kormány-hivatalok és hatóságok

1848-ig.*)

I. Magyarország' és kapcsolt részei' fö kormány-

hivatalai s hatóságai között 1848-ig els és legkittínöbb

helyet a magyar királyi udvari kanczellá-
r i a foglalt el : élén a fkanczellárral '), s ennek oldala

*) Rosenmann, ius publ. 186—206, 250—255 1.

Schwartner, Statistik II, 61. 62. 86 §. Fényes, Statiszt.

n, 39. 40. §. III, 58 §. Beöthy, elemi magy. közjog. 79. 80.

Palugyay, Megyerendszei* I, 157—163 1. Cziráky, 649

—675. 717—725. §. Virozsil, Spec. Hl, 30—43.86—89.
93—96 1.

^) A kanczellári hivatal' és nevezet' eredete hazánkban is

a magyar királyság' legrégibb korából származik. A nevezet

a XIV. század óta végkép megállandósúlt volt. Ezen udvari tit-

kos kanczellár, a királyi titkos pecsét' öre , megkülönböztetendö

az ország' fö kanczellárától, a királyi ketts pecsét' örétöl, melly

hivatal' cziniét maiglan az esztergami érsek és ország' primása

viseli; 1. 48. §. 10) jegy. — ámbár azon czim : Snmmus ct secreta-

rius Cancellarhis, fö és titkos kanczellár, meilyet ^z l'>36: 13

tulajdonít az esztergami érseknek, egyszersmind a titkos kan-

czellári méltóságra is vonatkozik ; holott ez a fö kanczellári mél-

tóságtól — habár régebben néha különös királyi kegyelembl

mind a két méltóság egy személyben egyesíttetett — a XVI.

század óta s már elbb is (1. I. Mátyás' II. és VI. végzeményének

berekesztését) külön állott és megkülönböztetendö, és az 1486 :

R6««i t Magyar kOzjog. 29
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mellett egy vagy két alkanczellárral, a megkívántató

tiszti személyzettel együtt.

Magyarországnak azon konnányszervezete szerint

melly 1848-ig fennállott, a király' ezen udvari ío hivatala

által gyakorolta általában mindazon felségjogait, mellyek

úgy a törvényhozó, mint a végrehajtó hatalom körül

,

az országnak úgy kül-. mint belügyeiben illetik. ^)

68, 1. §. által az ország' nagy bírái között soroltatik fel. Az ud-

vari kanczellár 1731 óta szakadatlanul a világi fö méltóságok

közöl neveztetett ki ; s miután már az 1569 : 38 s újra az 1630 :

29 által rendeltetett volt, hogy az udvari kanczellár' oldala mel-

lett két tanácsos tartassék (mit késbbi törvényczikkelyek is

megersítettek és sürgettek), testületi szerkezetét I. Lipót', III.

Károly', s Mária Terézia' királyi utasításai által nyerte, melly-

ben 1848-ban történt feloszlatásáig megmaradt, s melly szerint

az 1765: 35 értelmében egy referendárius Horvátországból volt

kinevezend.

^) Attól kezdve, hogy a magyar királyok Bécsbe tették át

lakásukat, az udvari kanczelláriának is ott ln székhelye a ki-

rály' oldala mellett, s ottan id' folytán függetlensége és hatály-

köre csorbát szenvede. Míg az 1608 kor. eltti 10. t. ez. által

elbbi törvényes hatályába és függetlenségébe visszahelyeztetett,

mit aztán késbbi törvényczikkelyek ismételve megersítettele

(1609 : 21 ; 1613 : 25 ; 1618 : 8 ; 1622 : 17 ; 1630 : 29 ; 1638 : 16
5

1687: 8; 1715: 17; 1741: 13), és annak biztosítására ugyancsak

az 1608 kor. eltti t. ez. által kijelentetett, hogy mit már az 1567 :

40 tilta, magyar ügyekben más udvari hivataloktól kibocsátott leve-

lek érvénytelenek legyenek ; függetlenségére vonatkozólag kü

lönösen az 1715: 17 úgy nyilatkozók, hogy a magyar udv. kan-

czellária' hatálya az 1569 : 38 szerint épségben maradjon, és az

semmi más udvari hivataltól ne függjön, hanem az elforduló

ügyek iránt az ugyanazon egy fejedelem' egyéb udvari hivata-

laival úgy folytasson levelezést , mint emezek vele ; ugyanazt az

1741 : 13 ujolag kifejezte, hozzá tevén, hogy valamint a királyi

felségnek fö hatalma és méltósága nem engedné meg, hogy a m.
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Jelesen a törvényhozó hatalom' gyakorlása körül A|

általa hirdetett a király országgylést^ 4!*^^ folytatta}

az országgyléssel való tárgyalásokat, eszközöltette af

concertafio^ útján a törvényczikkelyek végszerkezetét,
|

adta át a szentesített törvényczikkelyeket. A végre- |

hajtó hatalom' gyakorlása körül : külügyekben, mellvek

Magyarországot s kapcsolt részeit , egészen vagy

részben, valósággal érdekelték, ezen magyar udvari fÖ

hivatal' közbejárulásával tárgyaltatott és végzett, vala-

mint ennek közbejöttével eszközöltette magyar honpol-

gárok' külföldiek irányábani jogainak is védelmét s

érvényesítését ^). Belügyekbeni széles terjedelm ha-

tályának részletei a következ' fö pontokra vonhatók

össze, a) Általa eszközöltetett minden (egyházi és pol-

gári) kegyelmi, vagy is a királyi felség' akarata- és

kegyelmétl függ ügyek' kezelése és az ezekben kelt

legfelsbb királyi határozatoknak kiadása, hol az ügy'

természete úgy hozta magával, kiváltság- (kegyelem-)

levél' alakjában. Mi részben különösen megemlítendÖk

:

megürült egyházi nagyobb javadalmak' adományozása,

nemesSvi'glevelek, honíiusítási oklevelek, királyi adomá-

nyok, mindennem kiváltságok' adása, *) királyi kine-

kir. udv. kanczellária által kiadott kegyelmes válaszai más tör-

vényhatóságok által megzavartassanak , azonképen azt maga ö
királyi felsége sem engedendi történni ; végre az ország' függet-

lenségérl szóló 1791 : 10 újból hathatósan megszilárdította, —
hozzájárulván még azon törvények is, mcllyek a magyar ügyek-

nek kizárólag magyar tanácsosok hozzájárulásávali tárgyalását a

elintézését rendelik.

=») Viroszil, spec. III, 31. 1.

*) Mindezek törvény szerint (1608 : y kor. eltt) érvényte-

lenek voltak, hacsak nem az udvari kanczellária által adattak ki.

29*
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vezéstÖl függ hivatalokra s méltóságokra való kineve-

zések, ^) kitüntetések, érdemrendek' s jelek' osztogatá-

sa, kegyelmezések, szabadmenet-levelek, gyermektör-

vényesítések, gyámságok fölötti föfelügyelés és gyám-

rendelés, és a mi még egyéb efféle ügyek elfordulnak,

b) Általa bocsátotta a királyi felség legfelsbb rende-

léseit az ország' f tisztségeihez, a királyi helytartóta-

nácshoz s az ország' törvényhatóságaihoz, a közbátor-

ság' és köz rendészet' ügyeiben ágy, mint a közigazga-

tás' egyéb tárgyaiban (kivévén a királyi korona' s

kincs' jövedelmeit s azon ügyeket illetleg, mellyeket

a kir. felség egyenesen, mint a hadak' legfbb ura in-

tézett), mellyek közöl különösen fontosságuknál fogva

kiemelendk a katonaság' elhelyezését s élelmezését, az

egyházkormányt és közoktatást, alapítványokat é^ ösz-

töndíjakat, ^) az ország' mindennemíí közgazdászati ér~

dekeit s közlekedési eszközeit, a szabad kir. városokat ')

tárgyazó ügyek, utasítások' adása a királyi kormány'

mszervei számára, a ffelügyelési felségjog' gyakor-

lása, mind áíalában a törvények' pontos megtartása' s

foganatosítása', mind különösen az önkormányzati jog-

^) Némelly illyen hivatali helyre a királytól nyert megha-

talmazásnál fogva közvetlenül az udvari kanczellária tette a kineve-

zést ; különösen a kanczellária nevezte ki a katholikns iskolák' és

akadémiák' tanítóit, tanárait s tisztviselit (az egyetemi tanárok' s

az iskolai figazgatók' kivételével) ; és saját kebelében a tisztvi-

selket a fogalmazótól kezdve lefelé.

•*) Az udv. kanczellária osztogatott segedelmet az egyházi

alapból; adott minden királyi adományozást illet ösztöndijt s ala-

pítványi helyet , kivéve a Theresianumot és a bécsi convictust,

') Ezekben az udv. kanczellária a magyar kir, udv. kama-

rával egyetértöleg járt el.
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gal bíró testületek' tekintetében, c) Általa gyakorolta a

király fö felügyelését az igazság' rendes és gyors ki-

szolgáltatására, s azt bírói parancsok által elmozdí-

totta, természet szerint a törvény szabta korlátok' meg-

tartásával.

Mindezen ügyek' tárgyalása s elintézése körül az

udvari kanczeiláriának egyik legfbb feladata volt

óvatosan gondoskodni, bogy a felségjogok épségben

fenntartassanak, nebogy a király' nevében valami tör-

vénnyel ellenkez rendeltessék (mint azt már az 1543

:

31 kifejezte), nebogy a királyi batalom s tekintély va-

lami összeütközésnek vagy csorbulásnak tétessék ki.

Az udvíiri kanczellária' határozatai királyi jóvá-

hagyás alá bocsáítattak, az ügyek' kölönbféleségéhez

'képest vagy külön fölterjesztések, vagy a jegyzköny-

vek' fölterjesztése által. S a végzések és rendeletek

kiadattak nagyobb fontosságú ügyekben kegyelmes

királyi leiratok' alakjában királyi aláírással, vagy ki-

rályi rendelvények' vagy válaszok' alakjában felsé-

ge' nevében. Es pedig az egész országot érdekl rende-

letek a kir. helytartótanácshoz küldettek, hogy általa

azok az illet törvényhatóságok' tudomására juttassa-

nak; oUyanok, mellyek vármegyét, szab. kir. várost

vagy kerületet illettek, egyenesen az illet törvényha-

tósághoz intéztettek ; végre oUyanok, mellyek valamelly

község', vagy magán-személyek' ügyeit érdekelték, azon

hatósághoz küldettek, mellyhez az érdeklett község

vagy személyiség tartozott.

Végre a magyar kir. udv. kanczellária hiteles hely

volt; és ottan vezettettek a királyi könyvek (Ubrirefiii)^

mellyek I. Ferdinánd óta minden adományi, nemesi s

más fontosabb okleveleket magokban foglaltak, s mely-
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lyeknek hiteles másolatai az egész országban törvényes

hitele-seggel biriiak. Nemkülönben visszahelyezés! (re-

positionalisj, úrbéri és nemességet mutató perekben a

legfelsbb biróság tolt. ')

II. Magyarországban és kapcsolt részeiben a politi-

kai igazgató legfbb kormányhatóság, melly által a

király végrehajtó hatalmát közigazgatási ügyekben

rendszerint gyakorolta, a magyar királyi hely-

tartótanács volt, ^) melly azon szervezetét, a mint

1848-ig fennállott, az 1723: 97— 102. törvényczikke-

lyek által nyerte, ott kijelölt jogállásában és hatáskö-

rében pedig az 1741 : 11, s még hathatósabban az

1791: 14 által megersíttetett.

Jelesen annak szerkezetét az 1723: 97 állapította

meg gy, a mint az lényegesen egészen 1848-ig meg-

maradt; '") az ugyanazon évi 98— 100. törvényczik-

®) A legrövidebb ideig létezett illyr udv. kanczellária az

1792: 10 által eltöröltetett; az erdélyi udv. kanczellária a ma-

gyarországihoz lényegileg hasonló állással s hatállyal birt ; mind-

azonáltal némely nem csekély eltérésekkel, raellyeknek részletes

felsorolása e munka' körén kivül fekünnék.

^) Királyi helytartókról 1. fennebb 44. §. 1). pont alatt.

Ezek mellé a fpapok' és országnagyok' rendébl csatolandó ta-

nácsosokat már 1542 (Poson.) : 30 sürgetett. Illy tanács, melly a ki-

rály* távollétében az ügyeket intézze, csakugyan még L Ferdi-

nánd alatt felállíttatott ; annak régi méltósága- s hatályában meg-

tartását s illetleg helyreállítását késbbi törvények is szorgal-

ták (1582 : 1 ; 1588 : 3 : 1608 : 10 kor. eltt ; 1609 : 21) ; azonban

hatálya idvel, kivált L Lipót' idején igen csökkent vala, s végre

1723-ban történt a király' és rendek' közmegegyezésével tör-

vényczikkelyek által az ország' ezen nagy fontoságú politikai f
kormányszékének új szervezése, st ezen szervezet' fö részletei-

nek törvény általi megállapítása.

'") A bels szerkezet' részletei a kir. helvtartótanács szá-
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kely pedig némelly kebelbéli s alája rendelt hivatalok-

ról intézkedett.

Jogállását és a királyi felséghezi viszonyát az

1723: lOl szabályozta illymódon, hogy a helytartó-

tanács serami udvari hivataltól, hanem (királyi tanács

gyanánt) felségétl függjön, s fölterjesztéseit egyene-

sen felségéhez tegye (az udvari kanczellária útján)

;

hogy felsége kegyelmes válaszait (az ügyek' különb-

ségéhez képest) királyi leiratok vagy királyi rendelvé-

nyek által adandja (szinte az udvari kanczellária' útján);

hogy a szomszéd országok' s tartományokban létezÖ

kormányszékek- s kormányhatóságoktiali levelezést

illetleg, miután ezek egymás között a közügyet ér-

dekl dolgokban nem leveleznek, hanem felségéhez

tesznek jelentést, a magyar kir. helytartótanács ugyan-

ehhez tartsa magát. Az 1741: 11 is világosan kifejezte

azon elvet, hogy az országban minden politikai, s az

ország' közállapotját érdekl ügy, az ország' törvényei

által állapított módon a királyi helytartótanács által

(mely az 1723: 101 kifejezte függetlenségében s hatá-

lyában fenntartandó) tárgyaltassanak.

Hatásköre a közigazgatás' vezérletében s a köz-

igazgatási ügyek' intézésében, nemcsak az anyaor-

szágra, hanem a kapcsolt részekre is kiterjedt.
*

')

Hatályára nézve az 1723: 102 azon elveket tzte

ki : hogy a királyi helytartótanács az ország' törvényei

mára kiadott királyi utasításokból megolvashatok ; ezek között

az utolsó 180 j -ben kelt, s a legutóbbi idkig megmaradt hatá

lyában.

") Miután Mária Terézia' által Horvát- , Tót- és Dalmát,

országban felállított helytartóság eltöröltetett s ezen eltörUa fl«

1791 : 58 állal raegersíttotett vala.
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ellen semmit se határozzon, és az országgylésen ho-

zott törvényeket, azok által, kiket e kötelesség illet,

foganatba vétesse; s azon tárgyalási fö elvet szabta

elö, hogy a tanácsban szavazattöbbséggel hozott vég-

zéseket a tanácson kivttl megmásítni, megváltoztatni

szabad ne legyen.

lUymódon a kir. helytartótanács a törvények' fo-

ganatosítására és sértéseik' elhárítására szükséges min-

den törvényes hatállyal felruházva, ugyanazon jogál-

lásában s hatályában, mint semmi más hivataltól nem

függ s egyenesen felségének alárendelt kormány-

hatóság, az 1791 : 14 által megersíttetett, melly tör-

vényczikkely egyszersmind a törvények' szentségének

épségben tartására azon nagy fontosságú jogot s köte-

lességet tulajdonította, hogy ha netalán az országba

törvénytelen parancsok bocsáttatnának, azokra vonat-

kozólag a királyi felséghez, a neki és az országnak

tartozó hííségénél fogva, fölmerül észrevételeit terjesz-

teni köteles legyen ; a királyi felség pedig ugyanezen

törvényczikkelyben Ígérte, hogy királyi tisztjénél fog-

va, s a törvények' megtartásáról tett ünnepélyes foga-

dásához képest, tzen elöterjesztvényeket kell tekin-

tetbe veendi.

Ezen törvényes alapon hatásköre, s a tárgyalás' és

üg\ intézés' rendje királjá utasítások által részletesen

meghatároztatott; illy királyi utasítás a helytartóta-

nács számára utoljára 1801-ben bocsáttatott ki, melly-

nek a helytartótanácsi hatályban foglaltf teendket ki-

jelel pontjai a következk :

a) A kir. helytartótanács, mint Magyarország' f
politikai kormányszéke, a rábizott ügyekben fölterjesz-

téseit a királyi felséghez teszi, s a királyi válaszokat a
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magyar kir. udv. kanczellária' lítján kapja rendeletek

{decretum) által, nagyobb ügyekben pedig, vagy midn
királyi rendelés ellen tett fölterjesztésre adatik válasz,

királyi leiratok által. A helytartótanács a hozzá bocsá-

tott királyi parancsokat tisztelettel fogadni s azok' fo-

ganatosítására felügyelni tartozik. Mindazonáltal, ha

azokban valami foglaltatnék, mi az ország' törvényei-

vel, vagy a ]ielybeli körülményekkel vagy a közérdek-

kel kevésbé eg3''behangzónak tetszenék, szabad az ezen

parancs ellenében fennforgó észrevételeit, kell mér-

séklet- és tisztelettel a kir. felség elébe terjeszteni, st a

körülményekhez képest a nádornak is, mint a király és

ország közötti törvényes közbenjárónak pártfogását

kikérni; de ha a királyi felség továbbra is megmarad-

na rendelésénél, a helytartótanács azt foganatba venni

köteles. Azonban ha az ország' törvényhatóságai az

illjen, helytartótanács' útján hozzájok intézvényezett

királyi rendelés ellenében alapos észrevételeket ter-

jesztenének el, a helytartótanács azokat véleménye'

kíséretében a királyi felséghez juttatja.

b) A helytartótanács' f kötelessége felügyelni,

hogy az ország' törvényei s a királyi rendelések kel-

len megtartassanak ; s ha a helytartótanács azt venné

észre, hogy azok valahol meg nem tartatnak, az ellen-

cselekv törvényhatóságot meginti ; ha pedig ez az

ezen ügyben hozzá bocsátott parancsnak nem enge-

delmeskednék, az egész ügyet orvoslás végett a kirá-

lyi felség elébe terjeszti, az iránti véleményével, miként

kelljen az ellenszegú'l törvényhatóságot engedelmes-

ségre szorítni. Különösen felügyel, hogy a fispánok a

törvények értelmében, s a kibocsátott Mária-Terézia-

féle utasítás szerint tiszti kötelességüknek pontosan
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eleget tegyenek, köz és kis gyléseket az ügyek' meg-

kivántatóaágához képest, valamint törvényszéki ülése-

ket tartsanak, vagy tartassanak, azokon, hacáak egyéb

köz tisztség által nem akadályoztatnak, jelen legyenek,

a törvényes idben a tisztújító székeket megtartsák;

hasonlóképen, hogy a megyei tisztviselk kötelessé-

geiknek eleget tegyenek, a népet ne nyomják, a rová-

sokat igazságos módon eszközöljék, s végre tisztségök-

rÖl minden évben számot adjanak. A vármegyék fölött

a f felügyelést a helytartótanács a jegyzkönyvek fel-

mutatása által gyakorolja, a megyék' jegyzkönyveit

észrevételekkel vagy azok nélkül legfelsbb felügyelés

végett a királyi felséghez fölterjeszti, a városok' jegy-

zökönyveit pedig az illet városnak, észrevétellel vagy

a nélkül leküldi.

c) Az adó' ügye a törvények által a helytartóta-

nácsra lévén bízva, ez gondoskodik, hogy hátralékok

hosszabb ideig ne maradjanak s ne gyljenek fel, fel-

vigyáz az adó' pontos beszedésére, a hátramaradó tör-

vényhatóságokat meginti, végre módokat javasol az

adóösszeg' beszedésének könnyebbítésére. Hasonlóké-

pen felügyel, hogy a katonaság' elhelyezésére, tartá-

suk iránti intézkedésre s az adó' átvételére rendelt, s a

tartományi f biztosság' igazgatójának vezérlete alatt

mköd tartományi biztosok tiszti kötelességeiknek a

kapott utasításhoz képest pontosan eleget tegyenek.

d) A királyi felügyelés alatt lev kegyes alapít-

ványok', és a szerzetes rendek' eltörlése által a vallás

-

alapnak jutott jószágok' igazgatása a helytartótanács-

ra lévén bizva, ezen ügyek a helytartótanács' kebelébl

a királyi felség által a primás', vagy széküresség' ese-

tén, egy megyés püspök elnöklete alatt alkotott egy-
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házi bizottmány által tárgyaltatruk, nielly azokról a

helytartótanácsnak jelentést tesz. Hasonlóképen külö-

nös gondjára bizatván a nevelés' ügye, hogy a tanul-

mányi íigy kell rendben tárgyaltassék, ez iránt a ki-

rályi felség által a helytartótanácsi tanácsosok közöl

nevezett elnök alatt tanulmányi bizottmány alakíttatik,

melly a tanulmányi ügyeket tárgyalja, s azokról a

helytartótanácsnak jelentést tesz.

e) Kötelessége a helytartótanácsnak, mindent a

mit az ország' kül- és belkereskedésének elmozdítá-

sára szükséges- vagy czélszernek tart, elrendelni, vagy

a királyi felségnél javaslatba hozni; elrendeli s illet-

leg javaslatba hozza utak', töltések', hidak', csatornák'

építését, s egyéb a bels és küls közlekedés' czéljának

elmozdítására tartozókat. A köz gazdászatot , selyem-

tenyésztést s egyéb iparágakat felvirágoztatni ügye-

kezzék.

f) Javaslatba hozza az ország' belbátorsága' el-

mozdításának s megállapításának eszközeit, s a várme-

gyéket azoknak megtartására utasítja, valamint szem-

mel tartja, hogy a mik királyi rendeletek által tzvé-

szek 8 az egészség' ügye iránt rendelve vannak, gon-

dosan megtartassanak.

g) A helytartótanács továbbá az ország' minden

törvényhatóságaitól be kéri a házi pénztárak' kiadásai-

nak elleges kimutatásait, s ez alapbóli haszontalan

kiadásoknak elejét ügyekszik venni.

h) Különös gondjára volt bízva a helytartótanács-

nak az úrbér' ügye ; nemkülönben a vármegyék' és vá-

rosok' gondjára bizott pénztárak' fölötti felügyelés.

i) A szomszéd örökös tartományok' kormányszé-

keivel közlend ügyekre nézve a helytartótanács ezen
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utasítás 16. pontja által oda volt utasítva, hogy ezen

ügyek iránt azokkal levelezzen, ellenben azokra nézve,

mellyek küls országokra vonatkoznak, mindig a kirá-

lyi felséghez tegyen fölterjesztést.

k) Végre átalában oda volt utasítva a helytartó-

tanács, hogy különben is átalában a mi hasznost és a

közjóra nézve sikerest rendelendönek vél, azt vélemé-

nye' kíséretében O felsége elébe terjessze, azokat pedig,

mellyeket a legfelsbb királyi szolgálat' s az ország'

kárára fordulóknak tapasztalna, elhárítni törekedjék.

Azonkivül a szóban forgó királyi utasítás részle-

tes határozatokat foglalt magában a királyi kinevezés-

nek fenntartott helytartótanácsi tisztviseli helyek' be-

töltésére teend kijelölések, valamint az 1723: 98 által

a helytartótanács által kinevezendnek íennhagyott

hivatalnoki helyek' betöltésére nézve; további folya-

mában pedig különösen szabályozta a helytartótanács'

elnökének hatályát, a tanácsosok', titkárok' s fogalma-

zók' teendit, a kanczellariai igazgató' s alája rendelt

hivatalok' feladatát, s az ügyek tárgyalásának rendjét

a kir. helytartótanács' kebelében; a hozzá mellékelt

ügykezelési utasítás pedig az eg3^es ügyosztályokban

az ügykezelés körül megtartandó rendet szabályozta. ^^)

Már a íennebbiekben fordált el szó a helytartó

-

^'^) Ha a király hosszabb idn át az országban talált mu-

latni, a királyi helytartótanácsnak , melly a távollev király' ne-

vében intézte az ügyeket, teendinek folytatása különös királ}^

parancs' által hagyatott meg; Cziráky , 669, §. Erdélyben az

ország' egyéb fo tisztjeivel együtt a kormányszéki tanácsosok'

választását, az úgynevezett diplomatikai és ország' sarkalatos hi-

vatalaira való választást, a rendek részére a lipótféle hitlevél s

az 1791 : 20 biztositá.
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tanács' kebelében, s oldala mellett és alatta létezett se-

gédhivatalokról és bizottmányokról, mint: a kebelbéli

egyházi, valamint a tanulmányi bizottmány, igtató,

kiadó, levéltári hivatal, számvevség, or.-'zágos levéltár,

országos pénztár, építészeti igazgatóság, posta-igazga-

tóság stb. ; különösen pedig a tai'tományi bizottság

(Commissariatus provinciális), adó- és katonai ügyekrCj

melly az 1723: 100 által állíttatott fel, s teendire néz-

ve ugyanakkor szabályozó utasítással láttatott el.

Hasonlóképen e helyen említend meg a fiumei
kormányszék, mellyet az egész magyar tenger-

part' nevezete alá foglalt vidékre nézve Mária-Terézia

állított fel egy kormányzó' vezérlete alatt, s melly a po-

litikai igazgatás ügyeire nézve a helytartótanácsnak

közvetlenííl \ olt alárendelve, de nem a szorosan tengeri

kereskedelmi s consulsági ügyekre nézve.

III. A korona' s a királyi fiscus' jövedelmeit, s az

azokra tartozó ügyeket a raafjyar királyi udvari kama-

ra ^^) igazgatta, a kamara-elnök' vezérlete alatt, kinek

az 1608: kor, eltti 5; 1681: 14 szerint világi rendíí-

nek kellett lennie.
i

A királyi kamarát tárgyazó törvényeink' száma

nagy, mellyek közöl csak ezen magyar királyi udvari

f hivatal' függetlenségére vonatkozók kiemelendok.

Ugyanis, régibb törvények után, a magyar kir. udvari

kamarának a bécsi cs. k. udvari kamarátóli független-

'^) A magyar királyi kamara már az 1542 (posonyi) : 16.

és 43, 5. §-ban említtetik. A mint látszik , a királyi kincstár s a

korona jövedelmek' igazgatása kezdetben a királyi tárnokmester'

kezében volt ; utóbb helyette ezen hivatalra kir. kincstárnok

említtetik, kinek oldala melletti tanácsosokról az 1609: 21 em-

lókezik.
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ségét az 1715: 18 kifejezte, mit az 1723: IG meger-

sített, s az 1741: 14 jolag imígy fejezett ki: hogy a

magyar királyi kamara a honi törvények szerint illet

hatályában teljesen és mindenben megtartassék ; és az

udvari kamarátóli függetlenségének teljesebb kitünte-

tése végett, az ottan tárgyalt ügyekrl felírásait köz-

vetlenül a királyi felséghez czímezze, és küldje fel, és

azokra vonatkozólag az udvartól csupán csak királyi

leiratokat fogadjon el; hogy továbbá mindazok, mik

Magyarországon és kapcsolt részeiben a királyi kincs-

tárt illetik, következleg a só' ügye s a bányaügyek is,

ugyanezen magyar királyi kamara alá rendeltesse-

nek. ^*) Az 1791: 22 a bányaügynek a magyar kir.

kamara alá rendeltetését lijolag kijelenté, s ugyanazt az

1792: 8, 2. §. megersíté; s ez okból az 1830: 10 által

a tengeri só' ügye is a magyar tengerparton a magyar

kir. kamara' igazgatása alá rendeltetett.

Mivel a magyar kir. kamara a korona' javait s a

fiscalis jószágokat földesúri jognál fogva kezeltette, s

ezen jószágok' tekintetében a királyi íiscus az 1741:

23 szerint a rendes törvény' útját követni tartozik; s

az illet törvényhatóságok' rendelései a kamarai jószá-

gokra is kiterjednek: annálfogva a kamarai tanácsosok'

sorába számíttatott a királyi ügyek' igazgatója is, ki az

alatta lev királyi ügyigazgatói és kamarai fiscalisok-

kal a sz. korona' minden jogai- és igényeinek gondját

hivatalánál fogva viselni tartozik , hogy a sz. korona'

jogai s kiváltságai mindenütt és mindenben épségben

sértetlenül fenntartassanak.

**) Midn az 1715: 18 a magyar kir. kamarának a bécsi

udvari kamarától való függését eltörlé , az ezzel való levelezés'

folytatását fennhagyá.
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Végre, mivel a szab. kir. városoknak, mint korona

javaknak gazdászati ügyei a kamara' felügyelése alatt

álltak, annálfogva, az 1715: 36 szerint aze részben ta-

pasztalt hiányok' orvoslására királyi engedelemmel on-

nan bizottmányok küldethettek ki ; mindazonáltal a ka-

marának politikai és törvénykezési ügyekben (kivévén

a contrabanda' eseteit) semmi része sem volt. ^^)

IV. A hadügyet (a nemesi fölkelés' kivételével) a

király , mint a hadaknak Magyarországon és kapcsolt

részeiben ura, fÖliatalmáuál fogva szabadon igazgatta:

ügyelve azonban arra, hogy az ország' törvényei illyes

hadügyi és katonai rendszabályok által sérelmet ne

szenvedjenek,— valamint, hogy a melly szabályok az or-

szág' törvényeiban a hadügyeket, a katonaságot s ka-

tonai viszonyokat tárgyazólag foglaltatnak, azok a ka-

tonai részrl is pontosan megtartassanak. A Magyaror-

szágon és kapcsolt részeiben, valamint Erdélyben léte-

zett hadi fö parancsnokságok (Budán , Temesvárott,

Péterváradon, Zágrábban, Nagy-Szebenben) a rendelé-

seket a hadi és katonai ügyekben a bécsi' udvari hadi

tanácstól vagy ennek utján kapták.

»0 1622: 25; 1659: 46; 1681: 37. A magyar kir. udv

kamara' fö igazgatása alatt állott különbféle felsbb és alsóbb

rend kamarai hivatalok' és müszervek' szerkezete, állása és ha-

tásköre iránti határozatok e helyen — a magyar közigazgatási

jog alakzatai- és szabályainak részletesebb fejtegetése e munká-

nak körén kívül esvén — mellztetnek.
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68. §. '

Folytatás. A független magyar felels miiiiszleriiuti.

Az ország' fö kormányhivatalai' s hatóságai' szer-

kezetét, jogállását s hatáskörét az 1848: 3 gyökeresen

átalakította, független magyar felels mi-

nisztérium' felállítása által. Az idézett törvény czik-

kely' ide tartozó határozatai a következk:

1). Ö felsége, és távollétében a nádor s királyi

I
helytartó ') a végrehajtó hatalmat a törvények' értel-

í
mében független magyar minisztérium által gyakorol-

1. ják, s bármelly rendeleteik, parancsolataik , határoza-

í taik, kinevezéseik csak úgy érvényesek, ha a Buda-Pesten

;^zékel miniszterek egyike által is aláíratnak. ^)

? 2). A minisztériumnak mindegyik tagja minden-

nem hivatalos eljárásáért felels.

3). A minisztérium' székhelye Buda-Pest.

4). Mindazon tárgyakban, mellyek addig a m. kir.

udv. kanczelláriának, a kir. helytartótanácsnak s a kir.

kincstárnak, ide értve a bányászatot is, köréhez tartoz-

tak, vagy azokhoz tartozniok kellett volna , s átalában

minden polgári, egyházi, kincstári, katonai, és átalában

minden honvédelmi tárgyakban O felsége a végrehajtó

I hatalmat kizárólag csak a magyar minisztérium által

Igyakorolja.

^ Az érsekek-, püspökök-, prépostok- s apátoknak

és az ország' zászlósainak kinevezése , a kegyelmezési

') Lásd fennebb 34 §. 4) pont. és 44 §. 1) pont alatt

^) Vesd össze 1848 : 3, 8. §.
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jog' gyakorlása, és a nemesség', czimek' s rendek' osz-

tása, niindig az illet, felels magyar miniszter' ellen-

jegyzése mellett, egyenesen felségét illeti. ^).

A magyar hadseregnek az ország' határain kivüli

alkalmazását, nemkülönben a katonai hivatalokrai ki-

nevezéseket, O felsége a folyvást királyi személye kö-

rül leend felels magyar miniszter' ellenjegyzése mel-

lett határozza el. ')

Azon tárgyak, mellyek az 1848-ig létezett kor-

mánytestttletek által végelhatározás végett felségé-

hez szoktak fölterjesztetni — kivéve az 1848: 3, 7. s

8. §-ban kijelölteket — felségének az országbóli tá-

vollétében a minisztérium által a nádor* s kir. helytartó'

elhatározása alá terjesztendk.

5). A minisztérium áll egy elnökbl, s ha az maga

tárczát nem vállal , kivüle még nyolcz miniszterbl. A
miniszterelnökö' Ö felségének az országbóli távollété-

ben a nádor s királyi helytartó , O felségének jóváha-

gyásával nevezi. Minisztertársait legfelsbb megersítés

végett az elnök teszi javaslatba.

A miniszterek' egyikének folyvást felsége" sze-

mélye körül kell lennie , s ezen miniszter mindazon vi-

szonyokba, mellyek a hazát az örökös tartományokkal

közösen érdeklik, befolyván, azokban *az országot fele-

lsség mellett képviseli. ^) Ezen O felsége' személye kö-

•') 1848 : 3, 7. §.

^) 1848 : 3, 8. §.

'") Ezen közös ügyek iránt az 1848-cliki törvényekben kö-

zelebbi határozatok s ulmutíitások nem foglaltatnak ;
azokra csak

iltalánosan utalnak az 1848: 3, 2. §. („a birodalom" kapcsola-

tának épségben tartása mellett''), az elbeszéd
(
„a pragmatica

sanctio által vele [t. i. nz országgal] válhatlan kapcsolatban álló

Kiccit Magyar köytjg. 30
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lül leend' miniszter mellé a kívántató hivatalos sze-

mélyzettel két állodalmi tanácsost rendel az 1848: 3,

tartományok iránti törvényes viszonyai'"). Mindazonáltal ezen

közös viszonyokra, a ezeknek a hongyülés' részéroli felfogására

nézve, némi útmutatást nyerünk az országgylésnek 1848 april

3-ról kelt felirásából, (országgyüí. Írások 184'/^ 169 sz. alatt

156 1.) : „Addig is, míg azon közálladalmi költségek iránt, mely-

lyek az összes birodalmat közösen érdeklik, kölcsönös értekezés

után a jöv törvényhozás intézkedendik, — a királyi udvarnak

fenntartásához, a közös diplomatiához, és a magyar hadsereghez

megkívántató különbféle katonai testületek' ellátására szükséges

költségek' fejében, minden esetre jövend beszámítás mellett 3

millió pftokat, Felségednek múlt martius hó 31-kén kelt kegyes

királyi leirata folytán ezennel megajánlunk''. ,Az itt idézett kir.

leirat ugyanez* n országgyüí. írások között 159 sz. alatt. 149 s

köv. 1. megolvasható. Ezen kegyelmes királyi leiratban a honvé-

delmi minisztériumot illetleg a kir. felség' részérl a következ

nyilatkozat tétetik (mellyhez képest történt az 1848: 3 , 8. §.

szerkesztése) : „Valamint a honvédelmi Szerkezet , s a környül-

állások' szükségéhez képesti hadi ajánlatok körüli rendelkezést

a törvényhozás' köréhez , a rendes katonaságnak az országbani

elhelyezését s béke' idején alkalmazását,pedig a királyi helytar-

tónak a felels magyar minisztérium' utján gyakorlandó kor-

mányzatához tartozónak elismerem ; úgy viszont a hü KK. és

. RR-nek királyi házam s a pragmatica santíoval szentesített biro-

dalmi kapocs iránti hü ragaszkodásuktól bizton várom , miként

önként átlátauJják, hogy a magyar hadseregnek az ország'

határain kívüli alkalmazása, nemkülönben a katonai hívatalokrai

kínevezések, a szükséges birodalmi összhangzás végett, egye-

nesen csak legfelsbb királyi elhatározásomtól függhetnek ; az

ez esetekbeni ellenjegyzés tehát a folyvást királyi személyem

körül leend miniszterre leszen bízandó."

Az 1848 .ipril 3-dikí felírás által tett ajánlatnak elfogadása

iránti kegy. kir. válasz az 184V8 országgyüí. írások között 216

sz. alatt 191 1. megolvasható.

Végül, megjegyzend, hogy az államadóság' ügye az 18478-
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20. §. hogy ezeknek segélyével az 1848: 3, 7. §-ban

egyenesen Ó felségének fenntartott tárgyakat kezelje. ')

A minisztériumnak , azon tagján kivül , ki a kir.

felség" személye mellett a most említett ügyekre ügyel,

következ osztályait jelöli ki a törvény: a) belügyek',

b) országos pénzügy' , c) közmunka' és közlekedési

eszközök' és hajózás', d) földmüvelés', ipar' és kereske-

dés', e) vallás' és közoktatás'; f) igazságszolgáltatás'

és kegyelem', és g) honvédelem' osztályait.

Mindegyik osztálynak, valamint az ahhoz tartozó

s az illet oMtályfnökök' vezérlete alatt álló hivatalos

személyzetnek élén külön miniszter áll.

A kebelbéli ügykezelés módját mindegyik minisz-

térium maga határozza meg.

Az összes minisztérium' tanácsülésében, midó'n Ö
felsége va'.í^}' a nádor királyi helytartó abban jelen nincs,

a miniszterelnök elnököl, ki e tanácsot, midn szüksé-

gesnek látja, mindenkor összehívhatja.

6). Mindegyik miniszter azon rendele-

tért, mellyé t aláir, felelsséggel tartozik.

7). Az ország' közügyei fölött O felsége' . vagy a

nádor s kir. helytartó', vagy a miniszterelnök' elnöklete

alatt tartandó értekezés végett , Buda-Pesten á 1 1 o d a 1-

m i tanács' felállítása rendeltetett ^) . ennek állandó

diki országgj'üléseu nem került tárgyalás alá, miután az ország-

gylés vége felé közelgett, s új képviselház, a követeknek nép-

képviselet' alapjáni kiválasztása által, vala egybealkotandó, melly-

nek elébe lett volna a:í összes nemzetre kiható nagy fontosságú

ügy terjesztend.

^) Az 1848 : 3, 20. §. e két állodalmi tanácsost azon izben

a feloszlatott ni. kir. udv. kanczellária' eladó tanácsosai közöl

rendelte volt az illet miniszter' elterjesztésére kineveztetni.

') A törvények- és oklevelekben elforduló királyi és or-

30*
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elrendezése a közelebbi országgylésnek tartatván fenn.

8). Az 1848-ig fennállott fó' kormányhivatalok' s

hatóságok' tagjai iránt, átmeneti rendszabályul ugyan-

ezen törvényczikkely által határoztatott : hogy a ma-

gyar kir. üdv. kanczellária' tanácsosai az állodalmi ta-

nácsba tétessenek át; a kir. helytartótanács s az udvari

kincstár az illet miniszteri osztályok között — az állo-

dalmi tanács' alakításánál is szemügyben tartandó 1791:

58 törvényczikkely re való figyelemmel (miszerint t. i.

a kapcsolt részekbl is egyének mind a fbb, mind az

alsóbb rend hivatalnoki helyekre igazságos arányban

alkalmaztassanak) — felosztassék ; s a m. kir. udv. kan-

szágos tanács (Consílmm regis et regni) a magyar királyság' leg-

régibb idejében jelentett országgylést , de kormánytanácsot is.

Kormánytanácsnak , melly a király' oldala mellé az ország' ré-

szérl nevezett tanácsosokból állt, kiknek hozzájárulása a fonto-

sabb ügyek' eldöntéséhez megkívántatott , nyomait III. Endre'

végzeményeiben feltaláljuk (1291 : 7 ; 1298 : 23) , mire nézve 1.

Kovachicli, Suppl. ad vest. I, 119 L Bartal, comm. II,

194 1. holott addig a király, ki az országot majdnem egész éven

át utazta, azon fpapok' s országnagyok' tanácsával élt, kik épen

kéznél voltak. Ugyanolly kormánytanács' nyomait az 144ü : 9

(Kovachich, Sylloge 1 , 112 1.) feltünteti, mellytöl az orszá-

gos tanácsot megkülönböztetendnek véli K n a u z
,
az országos

tanács' és az országgylések' története 1445—1452. Pest 1859.

Az I. Mátyás' idejébeni kormánytanácsról 1. Bartal, comm.

111,202 1.(1458: 32.35. Kovachich, sylloge I, 147 h és

1478 : 12). Az országos tanács , az ország által választott taná-

csosokkal, II. Lengyel László alatt nevezetes szerepet játszott

(jogállásáról 1. Bartal, comm. III, 269 s köv. I. 1495: 8:

1498 : 2 ; 1500 : 10
; 1507 : 3), az 1507 : 7 ket cselekvényeikért

az országgylés irányában felelsekké nyilvánította ; s rólok II.

Lajos' törvényeiben is van említés (1518 : 39) : míglen az egész

intézmény romba dlt a mohácsi vésszel.



469

czellária', a kir. lielyt^írtótanács' s az iidv. kincstár' elöl-

ül tagjai az állodalmi tanácsban foglaljanak helyet, és

ott a Felség', a nádor' s kir. helytartó' vagy miniszte-

rek' távollétében elnököljenek
; ezen kormánytestüle-

teknek végre minden hivatalnokai s szolgái, s így nem-

csak azok, kik újabb alkalmazást nyertek, hanem addig,

míg másképen alkalmaztathatnának, azok is, kik a mi-

niszteri osztályokban el nem helyeztettek, íizetésöket,

mellynek élvezetében voltak, egészen megtartsák. ®)

9) Végre a közigazgatásnak a miniszteri felels-

séggel összhangzásba hozatala végett, az 1848: 29 által,

a kormányi kinevezéstl függ köz hivatalok' tekinte-

tében, a törvény' útján kivüli elmozdíthatatlanság egye-

dül az igazságszolgáltatással megbízott bírói hivatalok-

ra szoríttatott.

69. §.

A közigazgatás az ország' törvényhatóságai' körében.

Az 1848: 3, 26 §. az ország' minden törvényható-

ságainak addigi törvényes hatóságát ezentúl is teljes

ép égében fenntartja, valamint azt annak idején az 179 1

:

14 is biztosította.

A magyar törvényhatóságok' lényeges közjogi tulaj-

donságai s jellemvonásai már fennebb az 5']. §-ban vá-

zolt:i(tak. Ezek megannyi fo elveket kí'^peznek, mellyek-

ben a magyar törvényhatóságok' önkormányzati rend-

szere gyökerezett: mellynek minden egyes intézményei-

s teendiben, valamint összes mködésében részletes

^) A miniszterek' viszonyáról az országgyléshez 1. 63. §.

412 1. A miniszteri felelsség' részleteirl a következ fejezet-

ben az alkotmány' biztosítékai között lesz szó.
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fejtegetése, hozzá a mennyire lehetséges, tekintettel más

alkotmányos államok' rokon szellem intézményeire,

háládatos feladat s kedves foglalkozás lenne: a jelen

munka' tervéhez képest azonban e helyen a magyar

törvényhatóságok' önkormányzati rendszerének, egyes

intézményeinek, s úgy végrehajtói, mint önálló közigaz-

gatási mködésének csak fo vonásai vázolhatok ; és pe-

dig az 1848-diki eltti állapotot tekintve, lényegileg

csak a megyékre szorítkozva^ miután a szab. kir. váro-

sokat valódi önkormányzat' hatalmával felruházott tör-

vényhatóságokká csak az 1848-diki törvények emelték.

I. A vármegyék 1848-ig.

A magyar vármegyei intézmény, a mint az száza-

dok óta korunkig fennállott, a magyar alkotmányos

rendszer' egyik leglényegesebb és legsajátszertíbb alkat-

részeként, ösi csirából a magyar állam' eredetével egy-

korúlag vette kezdetét; ^) bár ío jelentése s szereplése

^) A magyar vármegyei intézmény' ösmértetését , részint

történelmi fejldésében^ részint gyakorlati hatályában nyújtják

fképen

:

Kollár, hist. iurisque publ. R. Hung. amoenitates, a H-dik

kötetben : Sectio IV. de comitatibus Regni Ungariae et eorum

statu civili veteri ; Sectio V. de comitatibus Regni Ungariae et

eorum statu militari veteri ; Sectio VII. de veteris comitatuum

instituti praestantia et fortuna.

K V a c h i c li , notitia comitatuum sub sacra corona Hun-

gáriáé olim et hodie nominatorum. Bécs 1814.

B t k a
; Notitia diplomatica veteris constitutionis comi-

tatuum.

Pergel'; a magyar és hazája régenten 99—129. 1.

P u k y ,
politikai igazgatás , avagy a magyarországi . . .



— 471 —

eredetileg nem politikai irányban, hanem a magyar vár-

szerkezet' egykori kitünö fontosságához képest katonai

honvédelmi irányban feküdt. ^)

Tekintetünket a vármegyei intézménynek csak

amaz újabb alakzatára fordítva, mellyben mint honunk'

közéletének egyik legfbb tényezje 1848-ig fennállott,

s szemügyre véve a magyar törvényi laíóságoknak már

fennebb az 56. §-ban kifejtett lényeges közjogi tulaj-

donságait, eleve is kiemelend, hogy az egyes megyei

tisztviselk s az összes megyei tisztség a megyéjétl

független különálló hatáskörrel nem bírtak, hanem azon

vármegyék politikai szerkeztetéseknek és igazgatások módjainak

. . . rövid leirása. Pest 1828.

Palugyay, Megyerendszei', iiajdan és most I. köt. me-

gyealküíraány ; 11. megyehivatalok. IIL IV. megye-statisztika.

Pest 1844 - 1848.

A megye-rendszer' s illetleg a megyei közigazgatás' érde-

kes áttekintését nyújtják q^ég :

N y á r y (Pál), Javallat Pest megye' közigazgatási rend-

szere iránt, Pest 1840.

? Nógrád megye beligazgatása' állapotjáról hivatalos jelentés

a másod alispány által (Srétertöl). Pest 1842.

V. ö. Ö c h w art n e r , Statistik II, 63. §. Fényes, Öta-

tiszt. II, 41. §. Beöthy, elemi magy. közjog 81—88. §. Vi-

rozsil, spec. lII, 43—53 1. Cziráky, 683-709. §.

-) A vármegyei intézet' eredete iránt tudósaink nincsenek

egy véleményen. Több jeles írónk, mint Botka, Perger,

W e n z e 1 , kiknek véleményére Palugyay is hajlik, annak

els megalapítását Sz. István királynak tulajdonítják, ellentétben

az ösi törzs' és szállások' rendszerével. Mások és pedig ez az áta-

lánosabban elfogadott vélemény , azon meggyzdésben vannak,

hogy az lényegében már elbb fennállott , és !Sz. István király

azt csak tetemesen javította és tökéletesítette (l. ( iTe nézve fleg

Bartal, comm. I, 127—133. 273—287. i).
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összes nagy fontosságú közjogi hatáskör, melly szerint

a vármegyék, mint ország' törvényhatóságai, a végre-

hajtó hatalom' gyakorlásának teriiletök' körében egye-

dül törvényes mszerei voltak, s a törvények' korlátain

bell kebelbéli közigazgatási ügyeiket önállóan intézték,

a vármegye' közönségét törvényes koituányzója alatt

kebelbéli választott tisztségével egylitt illette. ^)

Hlyen vármegye volt ! 848-ban 52 (odaértve az

Erdélytó'l visszacsatolt 3 vármegyét, s a 3 Drávái. táli

vármegyét, mellyet mostanság többnyire Tótország'

neve alatt említnek) ^)
;
jelesen a Dinn^n inneni kf rület-

^) A következ fejtegetésekben a szinte megyei töi'vény-

liatósághoz tartozó polgári és fenyít bíróság a törvény' útjára

tartozó ügyekben törvénykezési teendivel mellztetik, mivel

errl a bíróságok' törvényes szervezetének átnézetében lesz szó.

•*; A vármegyék' régi számát illetleg tudjuk , hogy III.

Béla' idejében Magyarország 72 vármegyére volt osztva (oda-

értve a szlavóniaiakat is): 1. az oklevelet Fejér, Cod. dipl.

Ili, 217 1. Rogerius, carmen miserabile c. X. T u b e r o

,

IV. könyv. 10. §. Bartal, comm. I, 280 1. Ezek közöl némelly

kisebb még az Árpád-korszakban , mások utóbb megszntek, és

más vármegyékhez csatoltatva, a vármegyék' Verbczyféle név-

sorában nem tnnek el. A vármegyék' határaiban is régente

sok változás történt , míg e részben a királyi kénynek az 1500 :

28 korlátot szabott, s a vármegyék' határai iránti intézkedés a

törvényhozásnak tartatott fenn . mint azt nagy számú törvények

tanúsítják, p. o. 1518: 32 ; 1542: 36, 37: 1569: 52 Heves és

Küls Szolnok megye' egyesítésérl ; 1596:41; 1608: 22 kor.

után; 1618: 71, melly a szomszéd' vármegyék' határvillongásai'

elitélését a nádorra bizza ; 1635 : 19 : 1647 : 21 ; 1659 : 76 , Pest

Pilis és Sok megye' egyesítésérl; 1715 : 40, 86. 92 ; 1741 : 18
;

1802: 8 Bács és Bodrog megye' egyesítésérl; 1802: 9. 10. 12—
14. 1812: 5: 1827: 28: 1836:21,27.29; 1840:36stb.

A várraegye név' eredetérl s annak latin parochia, meg a
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ben 13, a Dunán túli kerületben (a Drávántuliakkal

egytitt) 14, a Tiszán inneni kerületben 11, a Tiszán túli

kerületben (az Erdélytl visszacsatoltakkal) 15; ezek-

hez járult a bárom horvátországi (szlavóniai) megye. *)

1). A vármegyék, mint a kebelbéli fpapok', or-

szág' zászlósai s nagyjai' és nemesei' közönségei , tiszt-

ségökkel együtt törvényes kormányzóik alatt tartott köz-

gyléseikben, mellyekre a vármegyében lakó vagy bir

tokos minden rend nemes szavazat' jogával megjelen-

hetett, tárgyalták s intézték — a törvény' útjára tartozó

jogagyek' kivételével —• a magok körében az összes

közigazgatási ügyeket, ennek minden ágait véve, s az

adó' ücryét is oda értve. ^)

Közgylések rendszerint évnegyedenként tartattak,

de fontosabb. haladéktalan intézkedést kivánó tárgyak

provincia, coraitatus nevezeteirl 1. Palugyay I. 7— 18 1.

Bartal, I, 273. 1.

•^) Dunán innen ; Árva , Bács-Bodi*ogh törv. egy. , Bars,

Esztergám, Honíl> , Liptó , Nógrád, Nyitra, Pest-Pilis-Solt tÖrv.

egy., Posony, Tliurócz, Trencsén , Zólyom megye; Dunántúl:

Baranya, Fejér, Gyr, Komárom, Mosony, Posega, Somogy, Sop-

rony. Szerem, Tolna, Vass , Veröcze , Veszprém, Zala megye:

Tiszán innen : Abauj, Beregh, Borsod, Gömör , Heves és Küls

Szolnok törv. egy., Sáros, Szepes , Torna , Ungh, Zemplém me-

gye ; Tiszán túl : Arad, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Kraszna,

Krassó, Mármaros, Szabolcs , Szathmár , Közép Szolnok, Temess

Torontál, Ugocsa, Zaránd megye ; Horvátország' megyéi : Zág-

ráb, Várasd, Körös megye.
''') A megyegyülések legrégibb idkben Concilium, congre-

gatio comprovincialium , congregatio omitis parockiani nevek

alatt fordulnak el ; hatáskörük' bvebb kifejldése Zsigmond' ko-

rába esik, kinek idejébl veszi eredetét a raárkális név is (1435 :

7j ; B a r t a l , comm. IH, 1 30 s köv. 1.
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végett rendkivlili közgylések is hirdettettek. ^) Elnö

költ azokon a fispán , vagy helyettese, gyakran , csak-

nem rendszerint az els alispán , vagy akadályoztatása

esetén a másod alispán. Tartásuk módja iránt az 1723

:

58 következleg intézkedik : hogy a megye' ügyei nyil-

vánosan s kell mérséklettel tárgyaltassanak, s az illy-

módon hozott határozatok jegyzkönybe foglaltassanak,

és agylés feloszlása eltt nyilvánosan felolvastassanak ; ^)

a közgylésen hozott határozatok pedig kisgyülésen.

annál kevésbé a f- vagy alispán vagy bárki más által

meg ne változtassanak; és a határozatokhoz azok is tar-

tozzanak magokat alkalmaztatni . kik jelen nem voltak

:

a szavazás körül , a mit törvény és szokás parancsol,

megtartassék. A közgylés' tekintélye- s méltóságának

megóvása végett, a kik az ellen illetlen beszéd s tett

által vetnek, széksértés miatt elmarasztaltatnak. ^)

A közgylés 'elébe különösen tartozó tárgyak: a)

az országgylési törvényczikkelyek', királyi rendeletek'

s helytartótanácsi intézvények" kihirdetése s foganatba

vétele. Ha azonban felsbb rendeletekben, a megye'

közönségének meggyzdése szerint ollyasmi foglaltat-

nék, mi az alkotmánynyal vagy a törvényekkel ellen-

kezik, az iránt jogában áll felírást terjeszteni fel a ki-

rályi felséghez, és szükség' esetén onnan ered sérelmét

orvoslás' eszközlése végett az országgylés elébe vinni,

b) A Diegyei tisztség' választása ^°), 1848-ig egyszer-

'0 Az 1569: 11 szerint közgylést hirdetni a fispán' s ille-

tleg az alispán' jogához tartozik.

*) E jegyzökönyvek a fispán' utján a helytartótanácshoz,

a királyi ffelügyelési jog' gyakorlása végett fölterjesztendök.

^) Egyéb törvényeken kivül kiváltképen 1723:. 57.

'") 1723: 56; 1729: 15. Ide sorozandó egyszersmind a
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smind az ors^íággyülési követek' választása '
^), és azok"

országgylési utasításának kidolgozása; c) Nemesi czí-

meres levelek' és egyéb kiváltságlevelek' kihirdetése. ^^)

d) Nemességet bizonyító levelek', vagy magán-személyek

által jogaik' óvása végett bemutatott vagy kivánt leve-

lek' kihirdetése vagy kiadása, e) Betáblázások '^). fj Az

árvaügy fölötti felügyelés '*). g) Elkövetett gouosztett

vagy más vétség miatti* közkereset' elrendelése nemes

személy ellen, h) Törvény' útjára nem tartozó különbféle

magán-folyamodások szinte gyakran s nagy szánmial

vitettek a közgylés elébe, i) A köz rendészet' ügyei s

átalában közigazgatási ügyek, mellyek a kisgyíilések'

vagy alispánok' intézkedését meghaladják '*). k) Az

adó' ügye
;
jelesen intézkedés s felügyelés a hadi adó'

kivetése, beszedése s pénztári kezelése fölött ; hogy szá-

madások kell' idben tétessenek, a tett számadások két

havi idó'köz alatt megvizsgáltassanak , s a hátralékok

polgári, fenyít s számvev székhez kívántató bíráknak a megye-

beli táblabírák közüli megválasztása évenként.

'0 1625:62; 1723: 7.

''^) 1630 : 30.

''^) 1840:21.

<») 1765:26.

^^) Hlyen egyesek különös törvények említtetnek, így

:

1807 : 21 az erdk fenntartása iránti gondoskodás 1411 : 6 fel-

vigyázat a tizedelkrc; 1435: 7, a jobbágyok' költözésére, 1723:

15 az út- , hid- és révvámokra és azok' szedire ; 1807 : 22 a

súly- és egyéb mértékek' egyenlségére 1655: 31 ; 1659: 71 s

J715 : 79, a húsnak és egyéb élelmiszereknek mindenkit (a vár-

megye' területén! szab. kir. városokat is) kötelez árszabása; 1715:

101
; 1723: 18 akárhonnan czélzott elnyomás elleni oltalmazás;

illycnek továbbá : felvigyázat utak', hidak' s malmok' építésére,

átalában a köz bátorlét' és közegészség' ügyébeni intézkedés, stb.
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behajtassanak, A közigazgatási szükségekre évenként

kivántató háziadó' mennyiségének meghatározása ^^),

s azon módon intézkedés és felügyelés ennek kivetése,

beszedése s pénztári kezelése fölött ; kiváltképen szorgos

felvigyázat, nehogy a f- vagy alispánok megyei intéz-

kedések nélkül vagy ellen, káros vagy önkénves költsé-

geket tegyenek ^^).

Az ügyek' tárgyalásának rendje közönségesen az

volt, hogy a kö,'gylésen legelször is jelentés tétetett

azon ügyek iránt, mellyeknek a közelebbi gylésen el-

rendeltetett vala foganatosítása vagy megvizsgálása;

azután felolvastattak a felsbb rendeletek, és egyéb le-

velezések; mire következett az idközben tartott kisgyü-

lések' jegyzkönyveinek megvizsgálása s hitelesítése,

végre egyéb tesndk' elvégzése után a magán folyamod-

ványok, és az örök emlékezet' okáért vagy jogok' fenn-

tartására szolgálandó okiratok vétettek tárgyalás alá. ^*)

Kisebb fontosságú ügyek, jelesen rendszeresített

közigazgatási dolgok, mellyek különös tanácskozát nem

kivannak s ollyanok, mellvek törvény' rendelésébl köz-

gylési intézkedés alá nrm tartoznak, kisgyüléseken

intézteitek , mink a megyék' különböz szokásaihoz

képest különböz idközönként tartattak , s mellyekre

leginkább csak a köribe lev nemesek jelentek meg.

A kisgyülések' hai-ározatai azonban állandó erre csak

akkor emelkedtek, ha a közgylés által helybenhagyat-

tak, melly azokat méltó okokból meg is változtathatta.

»«) 1537:21: 1765: 21.

') 1723: 63, 13. §.

^^) Gylések tartásának helye természet szerint a várme-

gyeház, mire nézve az 1723: 73 intézkedett, ezt a köz terhek

alól kivéve, de azoknak helyén az úgy nevezett kisebb királyi

haszonvételek' s egyéb földesúri hatósági jogok' gyakorlását tiltva.
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Végre a melly ügyek' czélszer elintézése elleges

vizsgálatot, tárgyalást s rendezést kivánt , azok végett

szokás volt választmányokat küldeni ki, részint állandó-

kat, milik voltak p. o. a gazdasági és árva- bizottmá-

nyok, részint alkalmilag, — mellyeknek elnökét s tag-

jait a közgylés nevezte ki.

2). A megyei hivatalok, mellyeken a megyei igaz-

gatás, a megyéknek a XVI. század óta kifejldött s 1848-

ig fennállott alakzata szerint, megfordul, a következk

:

a) Fispán, tSupremus comes. A megyei thziség-

nek s az egész megyének feje és kormányzója a fis-

pán ^^), ki tisztségét királyi kinevezés* erejénél fogva

viseli, kit legújabb idkig szokás volt rendszerint e czélra

kiküldött királyi biztos által székébe ünnepélyesen be-

igtatni, és ki esküjét, mellyet régebben a királyi felség

eltt tett le, késbbi szokás szerint, király', törvény" és

az illet megye" irányában a megyei közönség' színe

eltt tette le ^°). Ugyanezek megtartandók ott , hol a

'") Az 1723: 56 a fispánok" ezen jogállását imígy fejezi

ki: „Minthogy a fispánok azon vármegyéknek, mellyeknek

élére állíttatnak, kormányzói , és mind a köz és politikai ügyek",

mind az igazságczolgáltatás' gondja fképen rajok van bizva"

... A fispáni hivatal nredete a vármegyei szerkezettel egykorú.

A fispánok régi okiratokban leggyakrabban Comes parochialis,

de nem ritkán Comes casfrij Comes provinciális nevezet alatt for-

dulnak el. Hatalmuk hajdan Igen nagy terjedelm volt ; hatás-

körük hadi' és polgári ügyekre kiterjedt , s odatartozott a vár-

beli jövedelmekre való felügyelet is . mellyeknek harmadrésze

illetményöket képezte ; rendes és rendkívüli bírói hatóságot gya-

koroltak : — mikre nézve 1. B a r t a 1 . comm. I, 283—287. 334

s köv. 1. és Egyetemes raagy. cncycl. II. „Alispány" czikkelyben.

") 1548: 66; 1550: 30, honnan egyszersmind megtetszik,

hogy a fispánnak csak a hitletétel után volt szabad hivatalos-

kodnia. Törvényeink (1. különösen 1554 : 19 ; 1647 : 75) megkí-

vánják, hogy minden vármegyébe, a törvényesen egyesítettek'
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megyének örökös föispána van; ^^) ha pedig ez esetben

a sor kiskorút érne, vagy ha ktilönben a fispán hiva-

tala' teljesítésében aggott kora vagy egyéb ok által gá-

toltatnék, melléje helyettes (af/7/i/7?f<f^?v/^«or nffirü sv,fjremi

romifis) neveztetik.

kivételével, neveztessék fispán^ természet szerint, honfiak s azon

vármegyében jó birtokiiak közöl, ne kiskorú (1638 : 33). A fis-

pán hivatalát rendszerint holtiglan viseli , mindazonáltal hivata-

lában elkövetett súlyosabb vétség miatt, mi fölött a királyitél,

hivatalától elmozdítható (1536: 36, megersítve 1723: 56, 1. §.

által). Régebbrl, jelesen I. F'erdinand' korából , felmutathatok

annak példái, hogy a fispáni méltóság a király által tetszése

szerint visszavonhatólag is adományoztatott (C z i r á k y , 693.

§. a jegyzetben).

-') Örökös fispánságok léteznek honunkban részint vilá-

giak, részint egyháziak. A nádor Pest, Pilis és Solth törvényesen

egyesített vármegyék örökös fispánja (vesd ö. 1 848 : 28), raelly-

nek 1. §-a föispányi helytartóját a többi föíspányságokkal egyenl

rangra emeli, s neki az országgylésen a frendi táblánál ülést,

és szavazatjogot tulajdonít) ; a temesi gróf temesi, a posonyi gróf

posonyi fispán (a posonyi grófság a posonmegyei fispánsággal

együtt a Pálft'y berezegi s grófi családnál örökös) ; az esztergami

érsek esztergami, az egri érsek hevesi örökös fispán ; a beregh-

raegyei fispánság a Öchönborn grófi családnál, a komarom-

megyei a Nádasdy grófi családnál, a sopronyi az Eszterházy ber-

ezegi családnál, a szepesi a Osáky grófi családnál, a thuróczi a

Révay bárói családnál , a vassmegyei a Batthány berezegi s

grófi családnál, a varasdi az Erdödy grófi családnál örökös. Vár-

megyék' örökül adományozását már az arany bulla 14. czikkelye

tiltja ; ugyanazt az 1231 : 26, s ismételve 1291 : 2 (K o v a c h i c h,

Sylloge 1, 8. 16. 1.) 1504: 3 tiltja. Az örökös fispáni méltóság'

fennállásának az arany bulla' határozatávali megférhetsége ab-

ban fekszik, hogy a király , hol a fispánság valamelly családnál

örökös, a családból az illet kiváltságlevél értelmében nevezi ki

a fispánokat , kik valamint a család' többi tagjai, egyrl egyre

örökös fispáni czimet viselnek.
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' A fispán' tiszti teendit, azon egész körben, mely-

lyet, mint a megye kormányzójának, az 1723: 56 kije-

löl, közelebbrl kifejti azon tiszti utasítás , melly a f-

ispánok számára Mária Terézia által adatott ki. ^^) Mi-

szerint a fispán" feladatához tartozik: az összes vár-

megyei közigazgatás" vezérlete, a polgári és büntet

igazságszolgáltatás iránti gondoskodás és felügyelés,

a közbátorság' , köz csend' és rend' fenntartása, a tör-

vények' és törvényes királyi parancsolatok' és felsbb

rendeletek' végrehajtása és foganatosítása a megye' kö-

rében és kebelében, az adó- és pénztár- ügyre való fel-

ügyelés; a megye' közgyléseinek kihirdetése és egy-

behivása, azokon való elnöklés , a tanácskozások' veze-

tése, ottan a kell rend' és illem' fenntartásáróli gondos-

kodás, tisztújító székek' tartása a törvényszabta idk-

ben' és ezeken a tiszti állomások' betöltése végett a ki-

jelölés' jogának gyakorlása :
— a mint ezt mind az idé-

zett királyi utasítás részletesen kifejti.

A fispánokat az 1723: 56, 1. §. a megyében való

állandó lakásra kötelezi, hacsak ebben a király- és or-

szágnak teend köz szolgálataik által nem akadályoz-

tatnak.

b) Alispán ( Vice-comes). A megyei tisztségben,

mellynek földesurak iránt le nem kötelezett, a mennyire

lehet birtokos nemesekbli egybealkotását rendelték

számos régibb törvényeink, miglen az 1844: 5 az or-

szág' minden lakosait törvényesen bevett valláskülönb-

ség nélkül a megyei tisztségekre is képesíté — els

2^^) Megküldve az ország' [megyéihez akir. helytartótanács-

nak 1770 sept. 17-röl 4164 sz. alatt . bocsátott körlevele által;

le van nyomtatva Palugyay, megyerendszer 11,34—56 1.
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helyet az alispán foglal el, és pedig' az els alispán mint

rendes, utána a másod alispán mint helyettese.

Az alispán, eredetében s közvetlenül a fispán'

helyettese, általa kinevezve, legfképen a jogszolgálta-

tást tárgyazó hatáskörrel ^^). De hatáskörük, a mint

az ujabb századokban kifejldött s napjainkig fennma-

radt, már nemcsak az igazságszolgáltatást, hanem a

megyei kormányzat- és közigazgatásnak rendes folyamú

minden ágazataira kiterjedt , s az alispán . a többnjáre

távollev vagy más tisztségek által gátolt fispán' he-

lyében úgy tnt fel , mint a megyének s megyei kor-

mánynak mindennap látható és folyton munkás fnöke.

Az 1504: 2. törvényczikkellyel kezddik a megyei

nemesség' befolyása az ahspán' kinevezésére ^*). Míg-

len az 1548: 70 kimondotta, hogy „az ahspánok nem

egymaga a fispán, hanem az egész vármegye' egyet-

értésével választassanak , az ország' törvényei szerint,

és tüstént fölesküdjenek, máskép bírói itéletöknek senki

se engedelmeskedjék.''

Az 1723: 56, a megyei tisztujításról átalánosan

intézkedve, az alispánra vonatkozólag is rendeli, hogy

23) B a r t a 1 , Alispány , az Egyetemes magyar eiioyclo-

poediában, II, 752—758 1. oomm. I, 336 1. Az alispánoknak a f-

ispánok által történt neveztetéséröl 1. 1291 : 4 (K o v a c h i c h

,

Sylloge I, 17 1.), Zsigmond' levelét 1395-röl, II. L. László' leve-

lét 1494-röl Botka id. értekezésében 120—125 1. és Palu-

g y a y ,
Megyerendszer II, 86 s köv. 1. A divatozott régi neve-

zet Curialis comes (castri) volt. Bírói liatóságuk kezdetben egye-

dül csak a várnépre és nem odább terjedett.

2^) Hogy minden alispánt a fispán azon vármegyének, hol

a méltóságot viseli , igaz nemesei' sorából s keblébl válasszon ;

kit azonban azon megye' nemeseinek egyezése s akaratja nélkül

választania ne legyen szabad s ne lehessen.''
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ezek minden harmadik évben választassanak , s válasz-

tásra, a lelép els alispánnal együtt, nég-y alkalmatos

egyén terjesztessék el. Az 1729: 15. szerint továbbra

minden megyében egy alisp;ín kívántatik; de megen-

gedtetik , bogy a hol az elkerülhetetlen szükség úgy
hozza magával, a megyei közgylés egy másikat is ren-

delhessen s ennek hatáskörét is megszabhassa.

Az alispán' hatásköre hármas : mint megyekor-

niányzóé, mint közigazgatási tisztviselé, mint bíróé.

Kormányzói teendi onnan merülnek fel , hogy a fis-

pánnak, minta megye' s megyei tisztség' rendes fejének,

a köz ügyek' vezérletében s intézésében helyettese ^^);

mint közigazgatási tisztviselnek, teendit részint a tör-

vény, részint legfelsbb s felsbb rendeletek, s megyei ha-

tározatok szabják meg; mint bírónak hatáskörét s illet-

ségét a birói illetségi törvények szabályozzák ^^). Az

ügyek' felosztása az els és másod alispán között az egyes

megyékben szokásszerííleg eszközöltetett.

c) Szolgabíró (Judex nohilium). A szolgabírák'

nevezete törvényekben legelször az 1291-diki végze-

ményben fordul el '); Zsigmond, V.László, I. Mátyás,

"^) 1578 : 4.

-'"') Víiniiíik némclly egyenesen az alispáni hivatalnak a

törvények által fenntartott ügyek, igy : a határjárás (1635 : 20

;

1802: 23), az erszakosan kivetettek' visszahelyezése (1802: 22;

1807 : 5), és egyebek.

-^) Hogy a hajdani királyi hilochus-okhíin egykor hibásan

vélték a szolgabírák' eredetét feltalálni, már Kollár megmu-

tatta, Amoenit. II. 4ö s köv. 1. E név' eredetérl 1. Bartal,
comm. I. 288 1.

A szolgabírói hivatalról kimeríten értekezik : Zsoldos,
Szolgabírói hivatal, Pápa 1842. I. közrcudtartási , lí. törvénykc

zósi rész. ,

Récsi J Magyar közjog. 31
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lí. Lengyel László' törvéüyeiben már gyakrabban em-

líttetnek.

Fszolgabíró a megye' minden járásában egy-egy

rendeltetik, ki mellé a szükséghez képest egy vagy több

alszolgabíró és esküdtek ^^) adatnak, kik a törvények'

rendeletéhez, fennálló szabályrendeletekhez, s megyei

végzések- s utasításokhoz képest a legnagyobb számú

közigazgatási s közrendtartási , és a mellett törvényke-

zési teendö'ket végzik.

d) A vármegyének egyéb hivatalai

:

A j e g y z ö i hivatal . mellyet egy fö- s több fize-

téses aljegyz lát el tiszteletbeli al- s némelly megyék-

ben még tiszteletbeli fjegyzkkel eg} ütt. A jegyzk'

teendi: az irományok' felolvasása közgyléseken s tör-

vényszékeken, a perek' eladása törvényszéki üléseken

;

határozatok', végzések' s Ítéletek' följegyzése s jegyz-

könyvbe igtatása , felírások' s jelentések' fogalmazása,

a kiadaudók' eszközlése , irományoknak a kéreirnesek'

részére közhitelességü alakbani kiadása; a megyei le-

véltár' jó rendben tartása- s rzésérli gondoskodás : mi

czélra a megyében külön levéltárnok s többnyire mel-

lette pertárnok is alkalmaztatik. ^^)

«8) Jurati nohiles 1498: l^> , 5. és 6. § ; 1518: 2 (bácsi),

1593:7; 1596: 5 stb.

-^) A jegyzi hivatal a megyei hivatalok között, mint a

politikai és joggyakorlatnak a megyei élet' körében fö iskolája, e

tekintetbl különösen , kitünö jelentséggel birt. A levéltárakat

illetleg megjegyzend, hogy a megyei levéltárak, a dúló hábo-

rúk' viszontagságai következtében nem régiek, többnyire 2—

3

századot meg nem haladnak : holott a régibb szab. kir. városok'

levéltáraiban a legrégibb s megfizethetetlen becs okmánykin-

csek találtatnak , s hozattak onnan honunk' régiségeinek híres

kutatói által napfényre.
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A tiszti ügyészi hivatal , f ügyészével , s a

szükséghez képest több alügyésszel. Tiszti körébe tar-

tozik : köz keresetek' megindítása s folytatása, a gonosz-

tettekkel vádlottak ellen bnvádi keresetek' indítása, s

ha saját védik nem volnának, a védelmeztetésökrli

gondoskodás; ügyefogyottak' elsegítése jogigényeik'

s panaszaik' éivényítésében '"), felügyelés a rabok' ál-

lapotára; felügyelés' gyakorlása azon tekintetben, ne-

hogy közgyléseken a kii ály' és korona' , az ország'

vagy különösen a megye' vagy a karok és rendek' va-

lamellyikének jogai és szabadságai csorbát szenvedje-

nek, nehogy a kit nem illet nemesi kiváltsággal éljen stb.

A megyei hadi és házi pénztár' gondját a megye
f (hadi és házi) adószedi (generális perceptor) vi-

selik, kik mellett s alatt a járásokban a szükséges szám-

mal aladószedk mködnek. Ezekben az 1567: 7. ér-

telmében, hü kezelés' és a pénztár' épsége iránti biztosí-

ték tekintetébl, megkivántatott, hogy birtokos nemesek

legyenek. Magok és örököseik számadással tartoz-

nak ^^): mire, ha késedelmesek, javaik' st személyök'

letartoztása által kényszeríthetk '^); viszont a felels-

ség' terhe nem azok' örököseire , hanem a késedelmes

tisztségre háromlik, ha ez a perceptoroktól készített

számadások' kell idbeni átvételét elmulasztotta "),

—

melly számadások' megvizsgálásával a megye' számvev
tisztjei foglalkoznak.

Végre vannak a megyékben állandóan alkalmazott

^") 1848-ig e segítséggel különösen az adózó népnek tar-

toztak földesuraik' irányában.

3») 1715:57, 77; 1723 : 63, 8. §.

=''«) 1554: 20; 1622: 65; megersítve 1723 : 68, 9. §.

") 1723:63, 12. §.

31*
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orvosok, sebdszek, bábák, iiiérnükök, várnagyok, s kü-

lönböz foglalkozásokra alkalmazott biztosok — kik

azonban a megyei tisztséghez nem tartoznak ; azonkivül

-szolgák és fegyveres legények : — mindezek' tiszti és

^tezolgálati teendit lényegileg már nevezetök' jelöli.

e) A megyei tisztviselket , a fispán által kijelölt

egyének közöl maga a megye' közönsége választja "*).

És pedig a megyénelv tulajdonképeni tisztségéhez tar-

tozó tisztviselk nnden három évben i'ij választás,

Ví^gyis tisztújítás alá esnek "'^). A megválasztott

egyén a megyeközönség' beleegyezése nélkül a ráru-

házott hivatalt 25 marka büntetése alatt vissza nem

utasíthatja, hanem azt legalább egy évig viselni tarto-

zik, bár újbóli viselésére azután öt évig nem szorít-

ható '').

A tisztújítás törvényben gyökerez hosszas gya-

korlat szerint következleg- ment véohez : az eg-ész tiszt-

ség, a megyei pecsétet, levéltár' kulcsait átadván, hiva-

taláról lelép ; aztán elre bocsáttatván a fispáni kije-

lölés , az líj tisztek sorban megválasztatnak. Az els

alispán' helyére a lelép alispánnal legalább négy ^"),

a többi tiszti helyekre három-három egyén jelöltetik

ki; a választás maga vagy felkiáltással, vagy ha ez utón

a többség bizton kivehet nem lenne, a szavazatok' ösz-

szeszedése s összeszámítása által megy véghez. Szava-

zatjogot a tisztujításoknál a vármegyében lakó vagy

nemesi jószágot bíró minden nemes gyakorolt. A meg-

^*y 1723 : 56 ; 4. §. Némelly megyékben a jegyzi egyé-

neket régi szokás' erejénél fogva a fispán nevezete ki.

35) 1723: 56, 2. §; 1729: 15, 3."§.

^«) 1435: 2; 1492: 34; 1559: 54.

3*) 1723: 56. 2. §. 1729: 15, 3. §.
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választott tisztviselk a '.ncgyai közönség' színe eltt

tiszti állásLikuak megfelel esküt tartoznak letenm \%^

Folytatás. A ma^} ártörvény liaíósá^ok' önkormányzati rend- \

szere 1S48 óta. lo^^

I. Mint már említtetett, az 1848: 3, 26. §. által,

az ország' minden törvényhatóságainak , így tebát a^

vármegyéknek is^ addigi törvényes hatósága teljes épség- ^.

ben fenntartatott : mint azt annuk idején az 1791: 14

ellsmeré. Mindazonáltal az 1848: 16, addig is, míg a

jöv törvén3d]ozás a megyei szerkezetnek a nép képvi-'

selet' alapján új rendezését eszközölhetné, a megyeT
h a t ó s á g' gyakorlása iránt a következ ideig-

lenes intézkedéseket tette ^)

:

'

Hogy egy közgylés tartatván ,
— mellyen sza-

.

vazattal biijanak mindazok, kiket akár törvény, akár

egy vagy más megyének eddig is hozott határozatai

szavazati joggal felruháztak ; a hol pedig semmi illy

jogterjeszt határozatok közbe nem jöttek volna, szava-

zattal hirjanak a törvény által jogozottakon kiviil. azok^

kiket a mepyei lakosok községenként ezen közgylésre'

képviselkííl ntasítuak — ezen közgylés, tekintettel
*

a megye' kiterjedésére , népességére, a megyei honpol:

gárok' minden osztályaira , a megyei közigazgatásnak

és az ország' törvényeinek sikeresítésére, egy nagyobb

száma állandó bizottmányt minden szletésrei különb-

ség nélkül a szokott módon válasszon.

^«) 1435 : 1 ; 1486 : 73 ; 1492 : 33 ; 1548 : 70, megersítve,

1723:56, 4. §. által.

M Mciricííyzendö, hosry az 1848: 16 iutézkedé&ei csak rör-.

vid átmeneti idközre voltak számítva.
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Ezen állandó bizottmány a fispán' vagy távollé-

tében az alispán' elnöklete alatt, a megyei' tisztviselöség'

hozzájárultával, annyiszor s addig , a mint s a meddig

szükséges, összegylvén , mindazon hatóságot ideiglen

gyakorolja, melly törvény s alkotmány szerint a me-

gyei közgyléseket minden tekintetben illeti,

A köztanácskozási nyelv mind agyüléseken, mind

a bizottmányokban Magyarországra nézve egyedül a ma-

gyar; — a kapcsolt részekben, saját szabályuk' követ-

keztében is, anyai nyelvök használtathatik.

Ezen megyei bizottmány , míg fennáll
,
„a megye'

közönségének nevében" , egyenes érintkezésben áll a

minisztériummal , és a törvény' értelmében a megyei

tisztviselkkel határozatilag rendelkezik.

' E bizottmány, mihelyt a törvényhozás által a me-

gyei szerkezet rendezve lesz, mködését bevégezvén, s

jegyzökönyveinek bemutatásával a megye' közönségé-

nek eljárásáról jelentést tévén , ideiglenes hatóságát a

megye' kezébe leteszi.

Ülései természet szerint nyilvánosak.

Egyszersmind az 1848: 17. a megyei tisztválasz-

tásoki'ól ideiglen rendelte : hogy a megyékben , az or-

szággylésen teend intézkedésig, tisztújító székek ne

tartassanak ; hanem akár a hivatalnokok' soraiban tör-

ténend hiány' pótlásának esetén, akár új hivatalnokok'

választásának szüksége forogván fenn, a hiányt pótolni,

s illetleg az újonnan alkotandó hivatalokat betölteni

ideiglenesen és helyettesítésként a fispán' feladata,

egyetértleg a középponti választmánnyal ^).

2) Illy ujabb hivatalok' felállítása, jelesen a szolgabírók'

számának Bzaporitása. az 1848: 9, 4. §. következtében, melly a
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71. §.
;

Folytatás. A városok és szabad kerületek.

A). A szab. kir. városok" szerkezetét az 1848:

23. teljesen átcdakította , közéletöket új alapra fektette,

a törvényliatósigi önkormányzat' elveit igazi lényegök-

ben, egész terjedelmökben megvalósította: holott addig

a szab. kir. városok' közélete, a középkorból fennmaradt

alakzatok közé szorítva, a kir. helytartótanács' és a ma-

gyar kir. kamara' ketts gyámsága alatt, szerfölött le

volt nygözve. ')

A közigazgatást összes terjedelmében 1848-ig a

bels és küls fanács kezelte. A bels tanács állott: a

bíróból, polgármesterbl városkapitányból, ^) és tanácsu-

rakból, kikhez ajegyzk járultak, amegyelekhez átalában

hasonló teendkkel. A küls tanácsot azönmagát kiegészí-

t választott polgárok' testülete képezte szószollójának

földesúri törvényhatóságot mind polgári, mind büntet tekintet-

ben megszüntette, s az illet teendket a megyére ruházta, vált

szükségessé: mire nézve az 1848: 11. tesz némelly intézkedé-

seket.

') A szab. kir. városok' 1848 eltti szerkezetérl s köz-

igazgatási rendszerérl 1. a többi között : Schwartner, Stat.

n. 64. §. Fényes, Stat. II. 42. §. V i r o z s i 1 , Spec. III. 53
—56 1. Cziráky, 710—715. §.

^) A bíró a törvénykezési ügyek' élén állott, a polgármes-

ter a politikai s gazdasági ügyeket vezette, a kapitány a közbá-

torság' fenntartásáról s a tanács' rendelései' foganatosításáról

gondoskodott. Némelly helyeken elsbbséggel a bíró, másutt a

polgármester birt. A tanácsosok száma legfölebb 12 volt (Po-

Bonyban 13),
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elölülése alatt. ') Azonkívül voltak még mindenütt több

városi tisztviselk is, és nagyobb városokban ezen tiszti

személyzetek, ugy mint ajegyzi hivatal is, egész hivatal-

osztályokat képeztek: illyenek voltak az ügyészi, levél-

tári, számvevi, igtató- s kiadói, telekbírói, adószedi,

kamarási
,
gazdasági , árvaügyi hivatalok ; az orvosok,

seborvosok mérnökök a szerzdöttekhez, hajdúk, dara-

bontok, éjrök, stb. a szolgákhoz soroztattak. -

^i A városi közigazgatást sajátképen a bels tanács

vitte; de a város' kiváltságait, javait, jövedelmeit s szám-

adásait illet tárgy jóváhagyás végett a küls tanács

elébe volt terjesztend , melly különben is fonto-'abb

ügyekben meghallgattatott ^). Ezen küls tanács' jo-

gához tartozott a városi tisztújítás' véghezvitele is , mi

a városi kiváltságok' nyomán , évenként, vagy két-há-

rom, évenként, különös kh'áiyi engedelem mellett, ha a

királyi felségnek úgy tetszett, királyi biztos' közbejöt-

tével történt, ki ez esetben a kijelölés' jogát is gyako-

rolta, melly különben a bels tanácsot illette. "") -r

Az 1848: 23. a szab. kir. városok' tekintetében

addig is. mig a városok' rendezése iránt a törvény rész-

letesen intézkednék, következket rendelt

:

1). A város , mint önálló köz törvényhatóság, köz

^) A küls tanács a polgárok' különböz osztályaiból volt

összetéve, s a népességhez képest különbözött tagjainak száma:

(125-Öt sehol meg nem haladva).

*) A törvénykezésieket a bíró kizárólag az e czélra kijelölt

tanácsurakkal kezelte.

^) Tisztújítás alá estek : a bíró, polgármester, városkapi-

tány (kik a tanácsosok közöl választattak), a szószólló, s egyéb

tisztviselk : de nem a tanácsurak, s a választott polgárok, kik-

nek hivatala, tisztsége holtiglan tartott. Az 1843 apr. 15. 15257

sz. alatti helytt. intézményre nézve 1. fennebb 59 §. 19) jegyz.
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dolgait törvényes felsbb fel üg-yélés alatt, minden más

törvényhatóságtól függetlenül , a köztörvéuy szerint

igazgatja.

A városnak, mint törvényhatóságnak, rendri, bün-

ttt és magánjogi tekintetben alá vannak vetve —
kivéve a megyék' székházait , és a valóságos hadi szol-

gálatban' álló katonákat , azonban csak szorosan vett

személyes és bnvádi keresetekre és szolgálati vétsé-

geikre nézve — minden a város' határában létez egyé-

nek és javak, különbség nélkül. '^+

Olly városok, melyekben 12,000 lakosnál kevesebb

van, kis városoknak , — mellyekben 12,000 lakosnál

több, de 30,000-nél kevesebb van , közép városoknak,

— és mellyekben 30,000 lakosnál több van, nagy vá-

rosoknak neveztetne k.

2). A törvényben körülirt képességgel bíró válasz-

tók *^) választják a tisztújító székeken a tisztvi-

selket és a városi képviselet' tagjait. A választási jo-

got gyakorolni csak személyesen lehet: de a választási

jogot senkitl , ki a törvényben leirt képességgel bir,

megtagadni vagy elvenni, semmi szín alatt nem szabad-

.

A tisztújítás' megtartásáról a törvény úgy intézke-

dett: hogy a polgármester, illetleg a bíró, közös és

nyilvános ülésben egybe gyjtvén az addigi tanácsot,

és választott polgárságot (melly 1848-ban az ez évi 23.,

törvényczikkely' értelmében eszközölt tisztújításig lé-

tezett) .
— e gylésben a tisztujítószék' megtartására

'') L. fennebb 53. §. c) 328 1., hova csatolandó az 1848:

23, 7. §-ban foglalt axon liaiáiozat, hogy az 1848 : 23, 6. §. a>

])ontja alatt kiszabott birtoklási i^ nem kívántatik meg azon

esetben, ha valaki a képesít ingatlannak birtokába örökség

útján jut.
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a gylés' tagjai által elnök , s egyszersmind küldöttsé-

gek választassanak a választók' összeírása végett; to-

vábbá intézkedések tétessenek az összeirási eljárj^
s'

végrehajtása, és a választás' helye s ideje körül.

A választás' napján a választott elnök' elölülése

alatt szinte nyilváno s ülés tartassék ; és e gylésben

mindenekeltt küldöttségek választassanak a gylés'

tagjai által a szavazatok' összeszedésére , és a kijelölés

fölötti intézkedésre , titkos szavazás által , legalább tíz

tagból , az összeirt választók közöl alakítandók. Szinte

e gylésen, a tisztikar' és választott polgárság' tagjai

addig viselt hivatalukról lemondván, a választási elnök

a választás' idejére kapitányt, tiszti ügyészt és jegyzt

helyettesítsen.

3). A tisztviselk közöl a polgármester, fbíró, f-

kapitány, és alkapitányok, tanácsbeliek
,
jegyzk, tiszti

ügyészek, levéltárnok , telekbíró , számvev, tiszti for-

vos, fsebész és fmérnök megválasztatnak. A választás

kijelölés mellett, a kijelölés a kijelöl választmány által,

a választási elnök' közbejöttével történik. ^)

-:,-';,'') A városokban 1848-ban az új törvény' foganatba véte-

lekor létezett tisztviselk közöl azon egyének, kik olly hivatalt

viseltek, melly az 1848 : 23 eltt éltök' fogytáig rendszerint újí-

tás alá nem esett, fizetésüket éltök' fogytáig megtartották ; de

egyszersmind kijelentetett, hogy ha az ezen törvény szerinti

tisztújítás' alkalmával, vagy az addig viselt, vagy magasabb

hivatalra megválasztatnak, a választást elfogadni kötelesek, kü-

lönben nyugpénzöket elvesztik, mellyet szintúgy elvesztenek

akkor, ha fenyít közkereset' utján bármikor valamelly bntény

miatt elmarasztaltatnak.

A számadással tartozó hivatalnokok továbbá azon alka-

lommal, a várObi törvényhatóság' részletes elrendezéséig, addig

viselt hivatalaikban meghagyattak : a pénz- és egyéb tárakra

való felügyelés azonban az új törvény szerint választott tanács'
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4). A képvisel testület' tagjai kijelölés nélkül vá-

lasztatnak. Ezen választás' mikénti eszközlése , a vá-

lasztóknak a választás' könnyítése végett kerületekre

való elosztása, a szavazatok' összeszedése , és minden

egyéb a választás körül elfordulható teendk iránt,

azon közös gylésben teend az intézkedés , mellyben

a választók' összeírása határoztatik el.

Azalatt, míg a törvény máskép intézkednék, kép-

viselül a város' bármelly telepedett lakosa, törvénye-

sen bevett valláskülönbség nélkül megválasztható.

A képvisel testület kis városokban legalább 30

•

közép városokban legalább 82, nagyobb városokban

legalább 157 tagból áll. A képviselk' száma a legki-

sebb számon fölül az állandó lakosok' számához képest

következleg emelkedik: kis városokban az els 1500

számon fölül, minden 200 lakos után, az els 30 kép-

viselhöz adatik egy képvisel; közép városokban az

els 12,000 számon fölül, minden 400 lakos után az

els 82 képviselhöz adatik egy képvisel ; nagy váro-

sokban az els 30,000 számon fölül, minden 800 lakos

után az els 157 képviselhöz, adatik egy képvisel.

A képviselk a közgyléseken személyenként ta-

nácskozási joggal és határozó szavazattal birnak.

Minden választásra a szavazás a választók által

titkosan történik.

felelssége alá helyeztetett ; nielly, hogy ebbeli felelsségének

teljes mértékben eleget tehessen, egyszersmind azon hatalommal

ruháztatott fel, hogy tapasztalandó bármelly visszaélés' vagy ha-

nyagság' esetén, a számadókat a körülményekhez képest azon-

nal elmozdíthas?a, st le is tartoztathassa, és bünperbe idéztet-

hesse, helyettök ideiglenesen más, kezelöket nevezhessen, és

átalában a pénztárak' biztosítása iránt minden szükséges intéz-

kedéseket raegtchessen.
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5) Azalatt, mig a törvény részletesen intézkednék,

a tanács azon hatósággal ruháztatott fel, mellyel a me-

gyerendszerben a megyei kisgyülések birnak ; — a köz-

gylés pedig ugyanazon hatósággal , mellyel a megyei

közgylések vannak ellátva, — kivéve a be- és kitáb-

lázásoliat, továbbá azon kérdéseket, mellyek szoros ér-

telemben bírói eljárást igénylenek, vagy bírói zár' meg-

rendelését foglalják magokban.

Mind a közgylés' , mind a tanács' ülései nyilvá-

nosak. Az ülésekben a hallgatóságnak a tanácskozáso-

kat megháborítni nem szabad. A csend' fenntartása az

elnöknek kötelessége ; és e részben a törvény az ügye-

letet a tanács által választandó csendtisztek' vezérlete

alatt a nemzetörségre bizza.

r 6). Az állandó szakbizottmányok' hatósága, millye-

nek : az árvái
,
gazdasági , szépítési s egyéb bizottmá-

nyok, elbbi állapotukban megtartattak ; s e bizottmá-

nyok közvetlenül a tanácscsal , a tanács által pedig a

közgyléssel állnak összefüggésben.

7). A közgylés áll: a városi tisztviselkbl és

képviselkbl együttvéve, — elnöke a polgármester,

vagy akadályoztatása esetén a legidsebb tanácsbeli.

Határozat' hozatalára pedig' kis városokban legalább

2t), közép városokban legalább 30 , nagy városokban

legalább 40 tag' együttléte szükséges.

Közgylést tartani kell minden hónapban legalább

egyszer, lehet ezenkívül többször is, valahányszor ezt

vagy a közgylés elre megrendeli, vagy a tanács, ille-

tleg a polgármester sürget körülmények miatt szük-

ségesnek tartja.

8). Az 1848: 24. a városokról ideiglenesen rendel-

kez 1848: 23. törvényczikkelyt — mennyiben a vá-
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lasztásófóól, választókról és képviselkrl szól — kiter-

jeszti a XVI. szepesi városra **)
, valamint azon közsé-

gekre is, raellyek els bírósági hatóssággal ellátott ta-

náccsal vagy már birnak, vagy a megyék' meghallga-

tísa mellett, a miniszterimn' javaslatára O felsége által

felruháztatnak. Egyébként az els bírósági hatóságii

községek' közigazgatási állása, a törvény' további ren-

deléséig, elbbi állapotában (jelesen a megye' irányá-

ban, mellynek alá voltak rendelve) megtartatott ; az els

bíróság-i hatósáffú rendezett tanáccsal élnem látott köz-

ségekben, az elöljárók' v;ilasztá-a iránt, az ideiglenes

intézkedés a megyékre bízatott.

B). A fennebbi pontban érintett XVI. szepesi váro-

son kivtil még léteztek s léteznek szabad és kivált-

®) A XVI szepesi város különben együttvéve Szepes me-

gye' törvényhatóságától független külön kis tartományt képez,

nielly ]»olitikai s törvénykezési ügyekben saját választott gróQa

alatt áll, ki mellett s alatt választott tisztviselk mködnek; gaz-

dasági ügyekben pedig a kamarai administrationak volt aláren-

delve, mellynek élén a királyi felség által kinevezett administra-

tor állott. A szepesi városok a királynak, mint a szab. kir. városok,

külön évi censust fizettek. A saját szabadságai- s kiváltságaival

birt régi XXIV szepesi város közöl XIII Zsigmond által lengyel

kézbe clzálogíttatott ; a megmaradt XI város a vármegyéhez csa-

tf)ltatv;ln, régi szabadságait elvesztette ; ama XIII város pedig

Mária Terézia alatt 1772-ben a magyar koronához visszaszáll-

ván, s Lubló, Podolin és Knezda kamarai városok is hozzájok

esatoltatván, kiváltságaikat megtartottcik,— Lnbló és Podolin ura-

dalmak ellenben az 1827 : 29 által Szepes vármegyébe visszake-

belcztcttek. Lásd bvebben : A szepesi XVI városok pragmati-

kai, történeti s állományi vázlata, Lcse 1842. S c h w a r t n e r

,

Stat. TL 193 s köv. 1. Fényes, Stat. II. 97. 142 1. V i r o z s i 1,

spec. III. 58 1.
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ságos kerületek, mellyeknek belszerkezete s köz-

igazgatási rendszere többrendtí sajátságot tüntet fel, s

mellyek iránt többnyire az 1848-diki törvényekben új

átalakító ideiglenes intézkedések foglaltatnak.

Szabad kerületek {distríctus separatu^portás Itahen-

tes) nevezete alatt értetödnek azok , mellyek a megyei

hatóság alá nem tartozó , külön portákkal, külön tiszti-

karral biró tartományok, s a fökormányhatóságokkal

közvetlenül leveleznek ; illyenek : a jász-kán kerületek

a hajdúkerület, a fiumei s buccarii szabad tengerkeres-

kedési kerületek. Kiváltságos kerületek voltak még,

mellyek azonban külön portákkal nem birtak s az illet

megye' hatósága alatt álltak : a turopolyai vagy túrmezei

nemes kerület , az egyháznemesi székek , a szepesi X.

lándsás nemesek széke, a tiszai koronái, ésanagykikin-

dai kerület.

1). A j á s z-k ún kerületek ®) régi szabadsá-

gaik' s kiváltságaik' élvezetébe visszahelyeztettek s ille-

tleg ujakkal felruháztattak Mária Terézia által, ^"^

®) Horváth (Péter), commentatio de initiis ac maioribus

jazygum et cumatiorura eoruraque constitutionibus. Pest 1801.

Fényes, Stat. II. 90 s köv. 1. Cziráky, 284—290 1.

'") 1702-ben mind a három kerület 500,000 forintért a né-

met vitézrendnek eladatott volt, mi azonban az 1715 : 34 szerint

az ország' rendéi' ellenmondása folytán zálog' czimére változta-

tott át; a zálog-összeget 1730-ban a pesti iuvahdusok' háza leté-

vén, ennek maradtak lekötve, míg a jász-kunok az 500,000 forint

zálogösszeget és 15,000 frt beruházási összeget, egymás között

felosztván, kifizették (honnan a redemptusok s irredemptusok kö-

zötti különbség vette eredetét, statut. 6, 4. §. — az 1848 : 25, 15.

§. a redemptioból ered magánjogi viszonyokat és haszonvétele-

ket a törvény' további rendeléséig világosan fenntartotta), Mária

Terézia által, 1745. május 22-kén kelt kiváltságlevele' erejénél



— 495 —

mellyek országos törvény, 1751: 25. által, is megersít-

tettek. Ezek' értelmében a mondott kerületek, az 1791:

29. óta országgylési joggal is felruházott önálló tör-

vényhatóságot képeztek, mellynek grófja a illetleg fö

bírája a nádor ^^), kinek eczímen évenként 3000 arany

tiszteletdíj fizettetik '^), — s melly vármegyék' módjára

közügyei* intézése végett közgylést tart , és mellynek

hasonló módra saját tisztsége van: a nádor által neve-

zett nádori fkapitány s alkapitány, az összes kerületek'

gylése által választott jegyz, föadószedö, tiszti ügyész,

a kerületi gylésen választott kerületi kapitányok, táb-

labírák, biztosok. ^^)

Az 1848; 25. ideiglenesen, míg a törvény a jász-

kún kerület' belszerkezetéil részletesen intézkednék, a

fogva, régi kiváltságos jogállásukba visszahelyeztettek ; ez alka-

lommal egyszersmuid számukra bizonyos szabálypontok adattak

ki, melly szabályzat aztán az 1751: 25 folytán némi részben

megjavíttatván, 1751. oct. 5-kén kelt királyi levél által articulu-

sok' neve alatt kiadatott (ezek az : Articiili jazygum et cumano-

rum, 24 pontban) : és ez, az 1799-ben kiadott nádori statútumok-

kal együtt (statuta jazygum et cumanorzim) a jász-kún kerületek'

jogállásának s közigazgatási rendjének alapját képezte.

^') A nádori fbíróság már IV. Lászlónak 1272-ben kelt

levele által megersíttetik. Politikai közigazga'tás' tárgyaiban a

kerületek a kir. helytartótanácstól függtek.

"*) Ez már 1485 : 11. czikkelyben elöfordúL

*') Személyes kiváltságuk volt a jász-kunoknak, hogy vámot

személyök és áruik után nem fizettek (az 1840 : 28 szerint a

jász-kún kerületek' birtokos lakosai vásárokban helypénz' fize-

tésétl is mentesek), bár a királyi harminczaddal tartoztak ; déz-

mát szinte nem adtak.

Az 1848: 28, 2. §. a jász-kún kerületek' nádori fkapitány-

ságát fispáni rangra s hatóságra emelte.
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kerületi tisztviselk' és közgylési képviselik' válasz-

tására nézve következket rendelt:

; A kerületi tisztviselket iig-yanazok választják,

kik az ] 848 : 5. szerint az országgylési követek' vá-

lasztásánál választó joggal bírnak. Ellenben a közgy-
lési képviselket a községi választ(5k választják, egye-

tlííl a községi képviselk közöl.

-fi Közgylési képvisel minden jász-kiin község' ré-

szérl 4 választatik.

jiöt) V A kerületi tisztviselk kijelölés mellett, a kerületi

képvisel testület' tagjai kijelölés nélkül választatnak.

A kijelölendk' névsorának elkészítése végett, a. tiszt-

újítást megelz közgylés által hattagbéd álló küldött-

ség választandó, melly a nádori fkapitánnyal együtt

szótöbbség szerint intézkedik ; ugyancsak a közgylésre

bizatott a tisztújítás' tartása' tekintetébl szükséges in-

tézkedések' megtétele, és küldöttség' választása a sza-

vazatok' összeszedésére.

Tisztújítás alkalmával , az addigi tisztviselk hi-

vatalukról lemondván a tisztújítás' idejére csendbiztost,

tiszti ügyészt és jegyzt a nádori fkapitány helyettesít.

Mind a képviselk', mind a tisztviselk válasz-

tására a szavazás titkosan történik.

A közgylések' elnöke, a nádori fkapitány , aka-

dályoztatása' esetén az alkapitány, — tagjai a kerületi

tisztviselk és kerületi képviselk, ezeken kivl minden

külön községbl a fbíró és fjegyz , személyenkénti

egyes szavazattal.

A közgylés' ülései nyilvánosak. Tartandók pedig

közgylések rendesen minden évnegyedben egyszer;

de gyakrabban is tartathatnak a körülményekhez képest;

ha vagy maga a közgylés elre megrendeli, vagy az

elnök-kapitány szükségesnek látja.
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A közigazgatás' formáit és módját, az 1848: 25;

míg ujabb törvény a közigazgatás' átalakításáról rész-

letesen intézkednék , azon változásokon kivül, mellye-

ket maga ezen törvéiiyczikkely tett szükségesekké, az

addigi gyakorlat szerint meghagyta.

2) A hajdú k e r ü 1 e t, ^*) Böszörmény. Nánás, Had-

ház, Dorogh, Szoboszló és Vámos-Pércs, szabolcsmegyei

területen fekv városok által képezve, az ország' önálló

törvényhatóságai' sorában foglal helyet, ön-választotta

fkapitánya alatt, ^ *) kinek oldala mellett szinte szabadon

választott kerületi tisztviselk mködtek.

A hajdúkerületben is , míg belszerkezete iránt a

törvény részletesen intézkednék, az 1848: 26 a kerü-

leti tisztviselk és közgylési képviselk' választására

nézve következket rendel

:

A kerületi tisztviselket ugyanazok választják, kik

az 1848: 5 szerint az országgylési követek' választá-

sára hivatvák. A kerületi és városi tisztviselk kijelölés

mellett, a városi képviseleti testületek' tagjai pedig ki-

^*) A hajdúkerület' kiváltságai Bocskay István erdélyi fe-

jedelemtl veszik eredeteket, de utóbb Rudolf, s azután is a ma-

gyar királyok és országos törvények által többszörösen elösmér-

tettek s megersíttettek, míglen az 1791 : 29 által országgylési

joggal ruháztatott fel. L. bvebben : Kelemen, II. 217—218

§. Fényes, Stat. II. 94 s köv. 1. Palugyay, megyerend-

szer IV. 277—281 1.

'^) A hajdúvárosok 1699-tl, midn egyesültek, fkapitá-

nyukat önmaguk választák; — 1734-ig az udvari haditanács,

1734-tl kezdve az udvari magyar eancellaria ersítette meg

;

1809. meg nem tudván egyezni,a választásban, hármat terjesztet-

tek fel, kik közöl egy (Nánási Oláh) neveztetett : ebbl a kor-

mány azt a gyakorlatot származtatta, hogy 3 felterjesztett közöl

joga legyen nevezni és azt a legújabb ideig (1848) fen is tartotta.

Récsii Magyar közjog. 32
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jelölés nélkül választatnak. A kijelölendk' névsorának

elkészítése végett ennélfogva a tisztújítást megelz
közgylés által 6 tagból álló bizottmány választandó,

meily a fkapitánnyal együtt szótöbbség szerint intéz-

kedik. Ugyancsak a közgylés nevez ki küldöttségeket

a kerületi választók' összeírása végett; intézkedik to-

vábbá a városi választóknak ugyanezek általi össze-

írása, a városi tisztviselk' és képviselk' megválasz-

tása iránt.

Miután minden városban a helybeli tisztviselk'

és képvisel testület' tagjainak választása megtörtént,

a fkapitány kerületi tisztújító széket, és ezt megelz-

leg közgylést hirdet , melly közgylésre az f zen tör-

vény szerint megválasztott városi helybeli képvisel

testület' tagjai is meghívandók. E közgylésben a tiszt-

újítás' tartása tekintetébl szükséges intézkedések meg-

tétetnek , a szavazatok' összeszedésére küldöttség vá-

lasztatik , az addigi tisztviselk hivatalaikról lemond-

ván, a tisztújítás' idejére csendbiztost, tiszti ügyészt, és

jegyzt a fkapitány helyettesít.

Mind a képviselk', mind a tisztviselk' választá-

sára a szavazás titkosan történik.

A közgylés' elnöke a fkapitány , akadályoztatása'

esetén az alkapitány, tagjai a kerületi tisztviselk és

városi képviselk, ezeken kivül minden városból külön

a fhadnagy és fjegyz, személyenkénti egyes szava-

zattal. Ülései nyilvánosok.

Közgylés tartatik minden évnegyedben, de a kö-

rülményekhez képest tartathatik gyakrabban is, ha

vagy maga a közgylés elre megrendeli, vagy az el-

nökkapitány szükségesnek látja.

Míg a törvény a közigazgatás' alakításáról rész-
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letesen intézkednék . a közigazgatás' formája és módja,

azon változásokon kivül , mellyek az ujabb törvénynél

fogva szükségesek , az addigi gyakorlat szerint megha-

gyatott. Az adományból ered magánjogi viszonyok és

haszonvételek a törvény' további rendeléséig szinte

fenntartattak. Ellenben azon királyi biztosság, melly a

Hajdúkerületben 1848-ig mködött, és egyéb, a Haj-

dúkerület' belszerkezetére , illetleg a hajdúkerületi la-

kosok közötti személyes álladalmi viszonyokra vonat-

kozó, s az ujabb törvénnyel fi 84? : 26) ellenkez kor-

mányrendeletek megszüntettettek.

3) Fiume s B u c c a r i szabad t e n g e r k e-

reskedési kerületek' szerkezetérl az 1848: 27

intézkedik.

A két kerület külön két törvényhatóságot képez ' ^)

;

mint illyenek, törvényhatósági beldolgaikat egymástól

függetlenül intézik; az ország' többi törvényhatósága-

ival, valamint kormányával s ftörvény^székeivel köz-

vetlenül leveleznek, és mint más törvényhatóságok, bei-

dolgaikra nézve a törvény" határai között felsbb fel-

ügyelés alatt szabályokat alkotnak.

E kerületek' törvényhatósága alá büntet, rendri

és magánjogi telcintetben, alá vannak vetve minden, a

kerületek' határain bell létez egyének és javak kü-

'") E két kerület, a vlnodoli keríilettel együttvéve képezi

az úgy nevezett magyíir tengerpartot , melly összesegében n

67. §-ban 461 1. emHtett fiumei kormányszék alá van rendelve;

alkatrészeinek közjogilag különböz természete a 13. §-l)an 93. 1.

volt fejtegetve. Fiume s Biikkari 1848-ig régi niunicipalis jogaik

s felsbb helyen helybenhagyott statútumai szerint volt igaz-

gatva. Fényes, Stat. II. 142 s köv. 1. Palugyay, megye

rendszer IV. 304 s köv. 1.

32*
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lönbség nélkül, kivéve a szolgálatban álló katonákat,

azonban csak szorosan vett személyes és bnvádi kere-

setekre, s szolgálati vétségekre nézve , továbbá a váltó,

kereskedési és tengerügyelöi, tanácsbírósági illetségé-

hez tartozó íigyeket és személyeket.

Mind Fiume, mind Buccari kerületben törvényha-

tósági fö tisztvisel az alkapitány. ki egyszersmind ren-

des elnöke a közgylésnek és kapitánysági törvény-

széknek is. Az alkapitány' akadályoztatása esetén he-

lyette a kapitánysági törvényszék' legidsebb tag3a el-

nököl. Mindenik kerületnek külön alkapitánya van, kit

a király nevez.

Az 1848-ban létezett patricius családok czimeiket

megtartják; és az 1848: 27 hatályba léptéig kinevezett

patricius tanácsosok a közgylésben a képviselkkel

együtt részt vesznek, és átalában minden képviseli jo-

gokkal birnak : mindazonáltal patricius tanácsosok többé

nem nevezhetk. '^)

A két kerületben választók : a községnek mindazon

tagjai, kik a szab. kir. városokról szóló 1848: 23. tör-

vényczikkelyben a hasonló népesség szab. kir. váro-

sokra nézve megállapított képességgel birnak; továbbá

a patriciuB tanácsosok bár a kívántató értéki képes-

séggel nem birnak is; végre a hajóskapitányok és ha-

jósirnokok. Ezen választók a kerületi tisztujítószékeken

a kerületi bírákat és képviselket választják.

A tengermelléki fkormányzó , mint a két kerület'

") Fiumenek 50 patriciiisból álló tanácsa volt; a fökor-

mányzónak mint fkapitánynak, vagy az els kormányszéki ül-

nöknek, mint alkapitánynak elnöklete alatt.
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közös fkapitánya , elnöke a kerületekben a tisztújító

székeknek és a követválasztási gyléseknek; elnöke

továbbá a tengermelléki királyi kormányszéknek, — és

a kerületeknek mint törvényhatóságoknak közigazga-

tásán kivül. minden egyéb hivatalos köre épségben

megtartatott.

A képviselk a patricius tanácsnokokkal és tiszt-

viselkkel együtt a kerületi közgyléseken tanácskozó

és határozó szavazattal birnak . de különválva gylést

nem tarthatnak. Azalatt . míg a törvény máskép ren-

delkeznék, képviselökl a kerület' bármelly letelepedett

lakosai megválaszthatok. A képviselk' száma annyi,

mennyi a hasonló népességíí szab. kir. városokra nézve

van állapítva. A képviselk kijelölés nélkül választat-

nak. Ellenben a kerületi bírák a kijelöltek közöl válasz-

tandók — mindig titkos szavazás által.

A közgylés intézkedik a választók' összeirása, és

a választás' helye s ideje körül, a szavazatok' összesze-

dése s a választóknak választó kerületekre való felosz-

tása iránt. A választás' napján szinte közgylés tartatik,

mellyben az addigi kerületi bírák hivatalukról lemond-

ván, a gylés' tagjai által a választók közöl legalább

10 tagból álló bizottmány választatik a kijelölés végett,

mit a kijelöl választmány s a kormányzó szótöbbség-

gel eszközöl.

Azalatt , míg a törvény máskép rendelkeznék , e

törvény szerint csak a kerületi bírák , illetleg képvi-

selk választatnak, és három évrl három évre újíttat-

nak ; a képviselk' helyei csak lij választás által, a ren-

des idszaki választások' alkalmával töltethetnek be jel-

lenben ha a tisztviselk" sorában idközben üresség

támad, illy tisztviselk helyett a közgylés által aján-
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Ir.ndók közöl ideiglenesen a teng-ermelléki kormányzó,

mint fkapitány, helyettesít.

Az igazgatósági bírák a közigazgatásnak külön

szakaira külön választatnak.

A kerületi bírák' megválasztása után a képviselk

választatnak meg.

A tanács- és közgylésnek hatósága, azalatt míg

a törvény a közigazgatás' eli'endezése iránt részletesen

intézkednék , meghagyatott elbbi állapotában. Ülései

mindkettnek nyilvánosak. A közgylésnek, melly min-

den hónapban legalább egyszer tartandó, elnöke az al-

kapitány , akadályoztatása' esetén a kapitánysági tör-

vényszék' legidsebb tagja ; tagjai a tisztviselk, patri-

cius tanácsnokok, és képviselk, személy szerinti egyenl

szavazattal.

Ezen kerületek, a katonállítástól , kiköti minsé-

göknél fogva, a tengeri kereskedés' és hajózás' felvirág-

zása tekintetébl, fölmentettek ;
— és e részbeni kivált-

ságos szabadságaik törvényileg lijból megersíttettek.

,5,f 4). A szabad kerületek' sorában említend a XVI
szepesi város, mellyeknek viszonyai azonban már fen-

nebb ^ *) vannak vázolva ; nemkülönben

:

5). Kvár vidéke, melly Magyarországnak Erdély-

tl visszacsatolt részei közé tartozik , de tiszta várme-

gyei szerkezettel bir, minélfogva viszonyairól alig em-

lítend egyéb , mint hogy fispánya fkapitány nevet

visel.

6). Voltak még kiváltságos kerületek, mellyek az

ország' önálló törvényhatóságai' sorába nem tartoztak,

hanem külöuböz tekintetben kiváltságos állást foglal-

*') Ugyy-nezen §-bau Aj alatt 493|1.
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tak el, s részint a közig-azgatási , részint bírósági hatás-

körrel voltak felruházva. Jelesen

:

-í' a) A turopolyai vagy túrmezei kerület '^).

A túrmezei nemesek' közönsége (universitas nohilium

campi Turopolya), mellyl848 körül 24 községbl s 600

nemes családból állott, hajdan a zágrábi várjobbágyok

mezejének nevezete alatt fordult el , és szabadságát'

melly a várszolgálati mentességben és országos nemes-

ségben feküdt, IV. Bélától nyerte , kinek kiváltságleve-

lét utóbb 16 koronás király részint megersítette, ré-

szint új kiváltságokkal öregbítette , mellyek országos

törvények által is heiybenhagyattak. '^^) Ezen nemes

kerület, kiváltságai' értelmében , külön elöljárósággal

birt, melly a túrmezei telki grótl)ól (comes terrestris)

mint fnökébl, az algrófból, a fölkel sereg' kapitányá-

ból, 12 valóságos, több helyettes s tiszteletbeli táblabí-

róból, jegyzbl, ügyvédbl, számvevbl stb. állt, kik a

24 községnek közakarattal választott s utasítással el-

látott képviselivel együtt képezték ezen cemes kerü-

let' közgylését, melly Nagy-Goriczán tartotta üléseit,

és a gróf által hivatott egybe. A telki gróf, az algróf

és az egész tisztviseli kar, kivévén a táblabírákat, éven-

ként dec. 13-kán Lukavecz várában szabadságleveleik'

'^) Értekezés Turinezöröl az 1842-diki Athenaeiimban

Ercsi Pál név alatt (P a u 1 e r t ö 1) ; P a u 1 e r , adalék a túr-

raezeiek történetéhez, Új ni. múzeum 185% 393—396 l. Frank
11. 634. §. B (3 1 h y , elemi magyar közjog 68. 69. §. (az idé-

zett értekezés, nyomán , melly a mindjárt nevezendövel együtt,

a jelen §. szövegébeni eladásnak is alapját teszi) ; Pa 1 u gy ay,

megyerendszer IV. 234— 276 1. Botka, az 184% országgyül.

idszakból stb. I. Túrmezö ismertetése I —29 I.

'^") 1659: 106; 1723: 69; 1741: 60.
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rhelyén , tisztújítás alá került , melly a hivatalkodó

gróf elnöksége alatt megkezddött , az újonnan válasz-

totté alatt pedig folytatódott , úgy hogy a kijelölési jo-

got a táblabírói kar . a választójogot pedig ezekkel

együtt a 24 község' követei utasításuk' értelmében gya-

korolták. Az ekkép választott túrmezei gróf az ország-

gylésen a rendi táblánál , nemkülönben a kapcsolt ré-

szek' tartománygyülésén ülés- és szavazatjoggal birt. ^^)

A kerület azonban közigazgatás' tekintetében Zágráb

megye' hatóságának alá volt rendelve, olly módon, hogy

a megye' határozatai a túrmezeieket is kötelezték, de a

végrehajtás a telki gróf illetségéhez tartozott ; melly

viszonynál fogva a túrmezei nemesek Zágrábmegye'

közgylésein és tisztújító székein is fejenkénti szavazat-

tal birtak.

Az 1848-diki törvényekben Túrmezö iránt külö-

nös intézkedés nem foglaltatik, hanem az a maga tör-

vényes fennállásában és jogállásában elösmértetik, mint

ez az 1848: 5, 53. §-ból kitetszik.

b) Hasonló kiváltságos állással birt a szepesi tíz

*') E kerület' egyéb kiváltságai: hogy III. Károlytól 1737-

ben hiteles pecsétet nyert , saját büntet hatósággal , kebelbéli

egyházaira nézve (valamint a jász-kún kerületi katholikus lako-

sok) kegyúri joggal él. Különös, hogy a túrmezei nemesek 1560-

ban a zágrábi káptalan eltt magokat örökbe fogadott és osztá-

lyos testvéreknek vallották, melly örökbe fogadást Rudolf 1582-

ben megersítette, minélfogva Túrmezben a kir. fiscus' örökö-

désének nem volt helye. A fölkel sereg béke' idején 120, há-

ború' esetén 300 fbl állott , külön zászló és kapitány' parancs-

noksága alatti gyalog csapat évenként rendesen fegyverben gya-

koroltatott, s némelly ünnepélyek' alkalmával tisztelkedett, há-

boriiban pedig a kapcsolt részek' fölkel seregének kiegészít

részét képezte.
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lándsáíi uemesek' széke, ^^), míglen az 1802: 10 által

ugyanazon nemesek' különbeni jogai s kiváltságai fenn-

tartása mellett, teljesen Szepes vármegyébe nein kebe-

leztetett. .
- - j:; : i ; ; : .: un

Az egyháznemesi székek közöl a vajkai és vere-

bélyi, közigazí^atási ügyekben ugyan, mint a többi egy-

háznemesi székek, a vármegye' (Posony és Bars) tör-

vényhatósága volt verve: mindazonáltal ottan a megyei

határozatok a széknek saját tisztviseli (nádor, alnádor,

szolgabíró) által hajtattak végre ^^).

A tisza-koronai , és nagy-kikindai kiváltságos ke-

rület, saját tiszti karával , mindenben a vármegyei ren-

des törvényhatóságnak teljesen alá volt vetve, minél-

fogva e helyen rólok különösen szó sem teend. '*)

72. §,

A bírói liatalom' gyakorlása.

A bírói hatalom' gyakorlásáról, a végrehajtó hata-

lom' alkotmányszerü gyakorlását szabályozó 1791: 12

azon alkotmányos f elvet állítja fel, hogy a bíróságok'

törvény által állapított vagy állapítandó rendje a királyi

hatalom által meg nem változtatható, sem a törvényes

Ítéletek' végrehajtása parancsok által meg nem akadá-

22) Lásd például 1596: 10, 4. §. Szabadságaikról lásd Bar-

tal, comm. 11. 156 s köv. 1.

2") Az egyházi nemesek' eredetérl 1. Bartal, comm. 11.

155 s köv. 1. Jogállásukról : Kelemen II. 195—198 §. F én y e s,

Stat. II. 144 1.

2') A 10 községbl álló tiezai kerület Bács vármegyében

a munkácsi uradalom helyett soroztatott az 1791 : 7 által a ko-

rona-jószágok közé ; a nagy-kikindai kerület Torontál megyében

szinte 10, elbb katonai helységbl állt.
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Ivozható, sem mások általi tikMclályoztatása meg- nem

eng-edhetö; sem a bírói liafóság-ok' t<3rvényes Ítéletei

meg nem másíthatok, de söt azok sem királyi, sem sem-

mi politikai fohivatal általi fölebb vizsgálata alá nem

vethetcík: hanem a törvényszékek az eddig alkotott,

vagy jövendben alkotandó törvények . s az ország' be-

vett törvényes szokása szeriní-, vallás' különbsége nél-

kül választandó itélöbírák által megtartandók. ')

Az országban a bírói hatalom, összeségében véve,

tekintve annak 1848-ig fennállott szervezetét, különb-

féle rendes és rendkívüli bíróságok által gyakoroltatott.

A rendes bíróságok vagy közönségesek vagy különö-

sek. A közönségesek részint telsö, részint alsórend tör-

vényszékek.

1). Az ország' fó'törvéuyszékei a nagyméltósága

királyi c n r i a nevezet alá foglaltatnak, melly 1 840-ig

a nagyméltósága hétszemélyes táblából, és a

tekintetes királyi táblából állotí": amaz a nádor',

illetó'leg az országbíró', emez a kir. Személyes Jelenlét

Törvényszéki Helytartójának (Person-ilis Praesentiae

Regiae in Judiciis Locumteiiens) elnöklete alatt; ^) mind-

kett' közös levéltárral és alhivatalokkal, de külön jegy-

zó'kkel. 1840 óta hozzájárult, mint a királyi curiának

külön önálló osztálya, a váltófeltörvényszék. ^) Egy-

szersmind a nádor, az országbíró s a személynök külön

'^^ ') Vesd ö. fennebb 38. §. a király' legtöbb birói hatalmáról.

'*) A királyi curia' alsóbb osztályának, mellyet a késbbi kor

királyi táblának nevezett el , nyomaira III. Endre' okmányaiban

akadunk, Bartal, comm, II. 202 s köv. 1. Tót- és Horvátor-

szágban a báni tábla átalában a királyi tábláéhoz hasonló ha-

táskörrel birt (1807 : 9, 2. §.)

3) 1840: 15. 11. rész 6. §. • ^'^-'
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külön ország' nf^gy bírói (iudices regni ordinarii) azon

értelemben, hogy törvényes rendeléseiket az alsó rend
(kerületi és megyei törvényszékek és bírák) elfogadni és

végbe vinni tartoznak. ^)
; o j:yvi))> ii«':;jr>. \i^k(

2). Alsó rendíí törvényszékek: a) riégy kerületi
tábla: Dunán innen Nagyszombathban , Dun;ín túl

Kszegben. Tiszán innen Eperjei?en. és Tiszán túl Deb-

reczenben, — tovább;í a Horvát-, Dalmát- és Tótor-

szági itélö tábla, b) A megyei törvényszékek
(Sedes íiidicíaríae comitatuitm, közönségesen S e d r i á k),

mellyek a fö- vagy alispán' meghivásílra tnrtatnak, al-

ispán' ellülése alatr, táblabírák' (tahidae iudíciaríae as-

sessoresj^ szolgabírák' és esküdtek' bzavazatával. ^) c)

Sokféle ügyekben els bíró a megyében az alispán
szolgabíróval és esküdttel ; más ügyekben szolga-

bíró eskü dttel. '
^^ *

3) Különös bírósagok , mellyek' hatalma t. i. csak

bizonyos (nem-nemes) személyekre, vagy csak bizonyos

(külön nem) ügyekre terjedi", voltak : a) a városi bíró-

ságok (szab. kir. városok' tanácsai) , mellyek azonban

az 1848: 23; 2. §. által az ország' közönséges bíróságai'

sorába emeltettek; b) a szentszékek, mellyeket minden

püspöki megyében a püspök vagy helyettese, és püs-

pök' nem létében a káptalan' helyettese tartja, s mely-

lyekhez egyházi ügyeken kivül némelly világiak is tartoz-

tak, c) Voltak egyéb különös bíróságok, rétizint bizonyos

*) A kir. curia' , i'ádor' és országbíró (királyi udvarbíró)

hajdani bíróságáról 1. BartaJ, cuinni. I. 317—334 1. Horvát-

és Tótországban a bán, némelly szab. kir. városokban a Tárnok

az ország' rendes bíráival hasonló hatalmat gyakoroltak.

') A megyei törvényszékek' eredetérl 1. Bartal, comm.
11. 206 s köv. 1. 1291:16: 1298:32 (Kovachich, Sylloge

L ?0. 38. 1.
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helyek' vagy személyek,' részint bizonyos ügyek' tekin-

tetébl : fölmentett (mez-) városokban , szabad kerüle-

tekben ,
az egyházi nemesek' székei , a nádori szék a

jász-kunok' ügyeiben, tárnoki és személynöki szék ; hadi,

bányászi és váltótörvényszékek, harminczad és contra-

banda ügyeiben a kir. kamara; az úri székek a földes-

úri törvényhatósággal elenyésztek.

Rendkivüh bíróság fleg királyi meghagyásból

eredhet, ha valamelly pernek törvényes bírája nin-

csen. *)

*•) Mindezen bíróságok' szerkezetét és hatalorakörét részle-

tesen a polgári és büntet perjog' tudománya fejtegeti. Bvebb
áttekintést nyújt : Fényes, Stat. III. 81 §. Beöthy, Elemi

magyar közjog 97—104 §. Virozsil, spec. III. 59—75 1.

Cziráky, 726—749 §. K e i e m e n IV, 13—20 §. F r a n k 11,

372—381 §.



ÖTÖDIK FEJEZET. ^ A*

Az alkotmány' biztosítékairól.

73. §.

Bevezetés.

Az alkotmányos rendszer' minden egyes intéz-

ménye egyszersmind az összes alkotmánynak biztosí-

tékát képezi azon értelemben , hogy minden egyes al-

kotmányos intézménynek épsége és törvényes szerep-

lése a fhatalom' törvényszeríí gyakorlásának mellz-

hetetlen föltétele ; és bármelly egyes alkotmányos intéz-

ménynek sérelme, rövidsége , kiforgatása, a köz- s ille-

tleg fhatalomnak azon illet körbeni gyakorlását s

mködését törvénytelenné, alkotmányellenessé teszi.

Mindazonáltal vannak honunk' alkotmányában egyes al-

kotmányos intézmények, mellyéknek f jelentségök

abban fekszik, hogy legfbb s egyenes czéljok: az or-

szág' és nemzet' összes alkotmányos rendszerének és

minden egyes alkotmányos jogainak s intézményeinek

sértetlen épségbeni fennállását és fennmaradását bizto-

sítni. Ezeket foglaljuk egybe az alkotmány' biztosítékai

nevezete alatt. És azok e következk : az öröködési alap-
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8zerzödés, n kiríllyi hitlevél és koronázási eskü, az ország-

gylések' joga a sérelmek' orvoslása' tárgyában , és a

miniszteri felelssé"-.

74. §.

Az öröködési alap s/er/ódés.

A magyar nemzet soha maga fölött más uralkodást

törvényesnek nem ösméit, mint^ a/>t , n^elly a nemzeti

akaratban gyökerezett, annak volt kifolyása, és az

ugyancsak az által állapított föltételek szerint gyakorol-

tatott. Ez így volt kezdettl fogva, midn a magyar

nemzet' politikai léte megalakult, s a vérszerzdés Ár-

pád' házíH a fejedelmi n. éltóságban részesítette, azon

egész idn át, midn nem mások, mint a nemzet' válasz-

tottjai ültek a magyar királyi székre. És így maradt ez

akkor is, midn a nemzet szabad királyválasztási jogá-

ról lemondott, elbb az 1687: 2. 3. által a Habsburg

ház' fiágai' , aztán az 1723: 1. 2. dltal ugyanan-

nak, ezen utóbb idézett törvényczikkelyben kijelölt

nágai' részére, s az uralkodási jogot a megállapított

öröködési rend szerint öröklén átruházta.

Hanem midn ehon' fiai kijelenték (1687 : 2), hogy

„mostantól kezdve jövendre mindörökön senkit mást,

mint az császári és királyi felsége' ágyékából szár-

mazó fiörökösök közöl az elsszülöttet törvényes urok-

éi királyokul fogják tartani" , és az ezen törvény'

értelmében trónra lép király' felavatására s meg-

koronázására kötelezték magokat: — azt tették, az

uralkodó' részérl elfogadott azon föltétel alatt, hogy ez

viszontag az ország' alkotmányát és összes törvényeit
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és jogait teljes épségében fííimtartsa. és arról az orszá-

got a trónra lép király ünnepélyesen királyi hitlevele

és szent esküje áital biztosítsa ... „és valahányszor

illy felavatás lesz tartandó , az okleveles törvényczik-

kelyek' — (mellyek által t. i, az összes ország-alkot-

mány' és törvények' épségben megtartrlsa és hu megr-

zése fogadtatik) — elre bocsátott elfogadása , vagyis

királyi biztosítása , és arra az sei által elvállalt alak-

ban leteend esktí mellett országgyülésileg Magyaror-

szág' határain bell annak rendé Bzerint megkoroná-

zandják.'' Illymódon tehát szerzdésszerííleg , a nemzet

és király közötti kétoldalú alapkötés által, Ion a Habs-

bm'gház' íiágaira a macf-yar koronábani öröködés' joga

átruházva : a nemzet , törvényes képviselete, az ország-

gylés által tett akaratnyilvánításával kijelentvén, hogy

szabad király választási jogáról lemond, és a magyar

koronábani öröködés' jogát a Habsburg liáz íiági fíi va-

dékainak tulajdonítja , azon föltétel olatt, hogy az or-

szágnak jogállása ,
alkotmánya s összes törvényei

épségökben fenntartassanak; a király viszont a maga

részérl kinyilatkoztatván abbeli királyi akaratát, hogy

a nemzet által kitzött föltételeket elfogadja. Ezen két-

oldalú alapszerzdés' kifejezését az 1687: 2. törvény-

czikkelyben birjnk, mellyhez képest az 1687: 3 által

linsonló módon s ugyanazon föltétel alatt a trónörökö-

dési jog a Habsburgház' Spanyolországban uralkodott

ágára is kiterjesztetett; és csak azon esetre, ha mind a

lipótféle, mind a spanyolországi ág' fimagva szakadna,

tartatott fenn az ország' királyválasztási si szabadsága,

mint azt az 1715: 3 is ujolag biztosítá.

Ugyanezen kétoldalú alapkötést szemléljük íLpi-ag-
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matica 5awcí'/o' elfogadásában : minek kifejezése az 1723:

1. és 2. törvényczikkely.

Tudniillik Magyarország azon szabad királyválasz-

tási jogáról, melly a habsbnrgház' fiága' kihaltának ese-

tére illetendé, törvényes nemzeti képviselete, nz ország-

gylés által tett akaratnyilatkozatával önként lemon-

dott, és a trónöröködési jogot a törvényben kijelölt nö-

ágakra is átruházta ; de egyszersmind határozottan ki-

kötötte az ország' törvényes függetlenségének . szabad-

ságának, törvényeinek mindenkori szoros megtartását,

és koronázás , királyi hitlevél és fejedelmi eskü általi

biztosítását, valamint azt is , hogy az említett nöágak'

kihaltával a szabad királyválasztás' joga a nemzetre

ismét visszaszálljon. A királyi felség a maga részérl

tett akaratnyilatkozata által az illyképen megajánlott

öröködést és annak minden föltételeit elfogadta s ünne-

pélyesen szentesítette. így jött létre nemzet és király,

s uralkodó ház között az új alaj^szerzó'dés , mellyet a

pragmatica sanctio' elfogadása alatt értünk, és melly az

1723: 1. és 2. törvenyczikkelyben van kifejezve (. . .

1723: 2, 8. §.) „És az említett öröködést elfogadják;

9. §. S ahhozkéiDest ugyanazon, a felséges ausztriai ház-

nál bevett és elösmért nöági öröködést (kiterjesztvén

arra mostan akkor helyett az 1687 : 2. 3. nemkülönben

íiz 1715: 2. 3. törvényczikkelyeket) a fennnevezett rend-

szerint megállapítják; 10. §. Az elébb említett, azon fel-

séges házbeli nnem, mint afennebbi módon kijelentett

örökösök , mindkét nembeli trónörökösök , ausztriai f-

herczegek által elfogadtatni, helybenhagyatni , s az or-

szág' és ahhoz kapcsolt részek', országok' és tartomá-

nyok' Karai- és Rendéinek elörebocsátott, Ö cs. kir. fel-

sége által hasonlóképen elleg legkegyelmesebben meg-
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ersített, hitlevele és más elre kijelentett szabadságai-

és eljogaival együtt a fennidézett czikkelyek' tartalma

szerint, minden következ idkben, a koronázás' alkal-

mával megtartatni, határozzák; 11. §. És csak a mon-

dott nágak' mindenképeni elfogyása után rátartják fenn

magoknak a KK. és RR. si és régi, s helybenhagyott

és bevett törvényes szokásukat és eljogukat a királyok'

választásában és koronázásában."

Ezen alapszerzdésnek — melly az örökös mo-

narchiái államban legfbb közjogi viszonyt, a trónörö-

ködés' jogát és annak föltételeit szabályozza, a nemzet-

nek az uralkodó iránti liódolását és ennek föltételeit

fejezi ki — mint alkotmány biztosítéknak, jelleme abban

fekszik , hogy ennek erejénél fogva Magynrországon s

az ország' sz. koronájához tartozó egyéb részekben, or-

szágokban és tartományokban, a felséges uralkodó ausz-

triai házból a trónöröködés rendje szerint hivatott sze-

mély az uralkodást örökjogánál fogva törvényesen

igénybe velieti és viselheti csakis azon föltételek alatt,

mellyeket maga ezen alapszerzdés állapít — melly föl-

tételek az ország' törvényes függetlenségének . alkot-

mányos rendszerének és minden törvényei- és jogainak

épségben tartását, é.s ennek koronázás . !< irályi hitlevél

és fejedelmi eskü általi biztosítását foglalják magokban.

A praijTiiafira fiancllo elfogadását, a mint az 1723:

1. és 2. törvényczikkelyben bennfoglaltatik , az ország'

rendéi állandóan illy alapszerzdésnek tekintették; a

mint ez kitnik jelesen az 1791-diki országgylésen a

királyi hitlevél iránt 1790 october 5-dikén felküldött

második felirat' szavaiból, ^) hol a többek között mon-

datik: „ . . . A magyar nemzet a koronát a felséges

*) 179",', -diki országgyül. irományok 28. sz. 187 s köv. 1

Bécsit Magyar ktí^og. 33
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ausztriai ház' elbb fi- aztán nöágaira a kétoldalú szer-

zdések' azon világos föltétele alatt szállította át, hogy,

kivévén a királyválasztás' jogát , a nemzetnek minden

addig létezett jogai épen és sértetlenül fenntartassanak",

— és alább . . . ,,a király' és ország' jogai az öröködési

szerzdésekben gyökereznek , mellyeket a szerzd fe-

leknek meo^másítniok nem áll szabadságukban."

Es midn ezen alapszerzdés által az országnak

minden törvényei és jogai biztosítva vannak, természet-

szerint kitni eg és els rendben — ml az ors/.ág' poli-

tikai hí lyeztetéséiiél fogva f fonto ságú — van biztosítva

fennállása a maga törvényes függetlenségében és épségé-

ben. Az 1723: 1, 4. §-a LIagyarországnak , s a hozzá

kapcsok részek-, tartományok- és országoknak felosztha-

tatlanságát kifejezi azonmódon, mintáz ausztriai ház álfal

bírt egyéb országok' és tartományok' íeloszthatatlansá-

gát. Es midn az 1723: 1. 2. a magyar korona' tarto-

mányainak és az ausztriai örökös tartományoknak az

ausztriai házbeli törvényes uralkodó általi oszolhatatlan

cg) Uttbírását kijelenti , és ez által amazok és emezek

között a közöi uralkodó személyében fekv kapjsolaiot

létesít — minek gyakori iti jelentsége a kölcsönös vé-

dtilemben nyilvánul— az á ta! az országra sem pénz, sem

egyéb, jelesen kaíonaujonczokbani segedelemek' tekin-

t ében semmi hat;írozott tartalmú kötelezettséget nem
ró, annál kevé»bé idegenít el az ország' szentséges ko-

ronájától valamelly felségjogot. : mi részben különösen

fontos, hogy az ort^zág fiiggetlenségét kifejez 1701;

10 (De, Independentla Rerjni Hangárie, Parliumqueeidím

annexariLin), ezt épen vonatkozva s hivatkozva a prag-

matica sanctiora (17l!3: 1. 2) te zi ")

-) Lásd ezen egész felfogásra nézve az országg}'ülésnek

1801 július 6-ról kelt feliratát, ós Deák Ferencz' beszédét az al-

sóházban 1861 június 4-kén.



515

75. §.

A királyi liitlevél és eskü.*)

Mint a fennebbí szakaszban kimutattatott, az örö-

ködési alapszerzdés' törvénye által , Magyarországon

s a hozzá kapcsolt részekben, tartományokban és or-

szágokban a trónöröködési jog a felséges ausztriai ház'

n^ágaira ugyanazon föltétel alatt terjeszteíett l-i, melly

alatt az elobb a íiágaknak tuuíjdoníttatott volt: — mi-'

szerint minden jövendbeli öröi<ös király, a hitlevélbeli

czikkelyeknt-k annyiszor , a mennyiszer illy felavatás

teljesítend leszen, mindig elo'r.i bocsátandó elfogadása,

vagyis a királyi biztosítás , s az e fölött azon alakban,

mellyben azt eldei teffék — szerkesztett eskü' letétele

után, megkoronázíassék. Minélfogva, valaniint alakilag

e királyi hitlevél és eskü a koronázási ténynek

egyik leglényegesekb alkatrésze: azonképen tartalmá-

nál fogva, egyik legfbb alkotmány-biztosíték.

A királyi hitlevél (diploma incmgurale — sacrum

diploma^ az 1Y15: 2. 1. §. szerint) a tronralép s meg-

koronázandó király által a koronázás eltt az ország-

gylésnek ünnepélyes aiakban kiadott oklevél, melly

által az ország' és nemzet' jogai- s törvényeinek teljes

és tökéletes épségben tartását fogadja : — melly foga-

*) Czech, A niagycai- királyok' felavatási esküjök' és ok-

levelök' nyomai az Árpádok alatt , a m, tud. társ. óvkönyveiben

ni. köt. 199—2.38 1. Dissertatio de regiae potestatis liiniíibüsin

Hungária 1. s köv. 1. Rosenraann, ius publ. 35—40 1. V i-

rozsil, spee. IV. 22 -2G 1. Cziráky, 98— 105 §.

33*
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dás utóbb, a koronázás' folyama alatt királyi esküvel is

megerösíttelik, és egész szövegében ezzel együtt törvény-

czikkelybe igtattatik.

Már Sz. István király, mindjárt koronáztatása után,

az egyházi s nemesi rendek' megegyezésével, körülir-

ván a nép' külön osztályainak jogait . a köz bátorlétet

annak liáborgatói ellen szabott büntetések által bizto-

sítván, s átalában megalapítván az ország' alkotmányát

s egész rendszerét , az ez iránt hozott végzeményeket

oklevélbe foglalta, mellyet életírójának tanúsága sze-

rint, ^) mint a nemzettel örökre kötött frigyet saját ne-

vének aláírásával és ünnepélyes esküvel is megersí-

tette. ^) István királynak a XI. században országlott

utódairól fölütte tökéletlenek a tudósítások arra nézve,

letették-e koronáztatásukkor a nemzet' alkotmányos jo-

gait biztosító esküt, annál kevésbé akadhatni valamelly

általok kiadott felavatási oklevél' biztos nyomára. A
XII. századbeli királyokra vonatkozólag is, az általuk

koronáztatásukkor az ország' szabadságai' biztosítására

letett eskünek többnyire csak gyenge nyomai felmutat-

hatok. Ellenben II. Endre' midn fölvevé a koronát,

biztos nyomok szerint le is tette ekkor a felavatási es-

küt,' melly elbbi példákként , az ország' jogainak s a

királyi korona' tekintélyének sértetlen fenntartását tár-

gyazta, egész terjedelmében ünnepélyes levélbe foglal-

tatott, és ezen alakban az ország egyéb iratai közé elté-

tetett. ^) De nemcsak koronáztatásakor , hanem több

^) Hartvicus, Vita S. Stephani ,] E n d 1 i c h e r Mo-

num. Arp. 1 73 i.

^) Kovachich, Vestigia com. 12—20 1. C z e c h , id.

h. 206 s köv. 1.

^) Czech. id. h. 2241. Bartal, comm. II. 106 1.
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más alkalommal is kötelezte magát Endre ünnepélyes

esküvel az ország' és egyes rendek' szabadságainak

fenntartására, jelesen hires aranybullájának, és a nemes-

ség' szabadságait ujolag megersít 1231-diki végze-

ményének kiadásakor. IV. Béla' felavatási esküjének

emléke nem maradt fenn, de azon esküje, mellyel— két

fiával egyeteüiben — a nemességnek még Sz. Istvántól

nyert s 1267-diki levelével megersített szabadságait

híven megtartani kötelezé magát, ezen levél' berekeszté-

sébe szorul szóra be van igtatva. *) V. István, midiin

atyja' halála után újra föltéteté fejére a koronát, egy-

szersmind nemcsak a szokott felavatási esküt ismétlé,

hanem a rendek' kívánatára azt oda engedte terjesztetni,

hogy az eldödei által a nemesektl törvénytelenül el-

szedett jogokat és jószágokat tüstént visszaadandja : mi-

bl egyszersmind kihozható , hogy ez idben az eskü'

szavai nem voltak mindig egyenlk, hanem a körül-

ményekhez képest kölcsönös tanácskozás' utján módo-

síttatttak. ^) A koronázási eskük' akkori átalános alak-

zatáról képzetet nyújthat IV. Lászlónak 1279-diki es-

küje Fülöp pápai követ eltt, mellyel kötelezé magát,

hogy a pogány kunokat a keresztény hit' fölvételére s

a bujdosó élet' elhagyására kényszerítendi , s egyszers-

mind arra is megesküdt, hogy a keresztény hitet és az

egyház' szabadságait, úgy hasonlólag a szent királyok

és elddeinek végzeményeit, törvényeit és jó szokásait,

mind azzal, mire elddei koronáztatásukkor meg szok-

tak esküdni, épea és sértetlenül egész országában fenn-

tartani, és mások által is megtartatni fogjn. *) A III.

•»
) K o V a c h i c h , Vest. com. 134—142 1.

^) Czech, id. h. 233 1.

«) Fejér, Cocl. dipl. V, 2, 507 1.
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Endre' koronáztatásáról fennmaradt tudósítmányok mind

a koromizási szertartásra, mind kttlönösen a felavatási

esküre és kiiályi hiilevélre nézve nagy fényt derítnek.

A III. Endre által letett eskü a mostani királyi eskü'

szavaitól igen keveset különbözik. ') De ö egyszersmind

az els felavatási végzeményt adta; tudniilik az em-

lített eskün fölül, pecsétjével ellátott oklevelet is adott

magáról, mellyben az országosan egybegylt rendek-

nek tanácskozás' utján föl tétel ékül megállapított

és elébe térj esztelt határozatait elfogadta és hü teljesí-

tésöket megszeghetetlenül Ígérte. *) I. Lajostól és I. Má-

riától az arany bulla' megersítését birjuk. Albertnek

hires egyetlen végzeménye, kétoldalú szerzdés' alakját

feltüntet, nem tulajdonképeni felavatási végzemény,

mindazonáltal a késbbiek ebbl vették eredetöket. I.

Lengyel László' , ki választási szegdvény °) alapján

nyerte el a királyi széket , felavatási végzeményt adott

ki, ^°) V. László azt az országba a kormány' át-

vétele végetti érkezte után adta ki.
'

') I. Mátyás' nevé-

ben Szilágyi Mihály kormányzó ersítette meg a végze-

mény alakjában szerkesztett király választási szerzö-

') Ezen eskü' tartalma megolvasható C z e c h n é 1 , id. h,

235 1.

*) Kovachich, Monumenta veteris legislationis Hungá-

riáé. Kolozsvár 18 5. 14—29 1. Czech, id. h, 235 s köv. 1.

Bartal, conini. II. 193 1.

•') A választási szegödvényt I. Jurium Hungáriáé in Russi-

am rubr. et Podoliam praevia expücatio, Bécs 1772. X. okmány.

Kovachich, Suppl. I. 476. 1.

'") I. L. László 1440-diki végzeménye Kovachich',
Sylloge I. 59 s köv. 1.

") 1453-diki végz. élbeszéde s 1. és 2. czikkelye; az 1.

czikkely a királyok által letett eskünek jeles példája.
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dést, '^) holott még azon évben (1458) maga Mátyás

a felavatási végzemény' alakjíra (mert a koronázás ek-

kor a korona' letartóztatása miatt véghez nem volt vi-

het) kötötte le a nemzet irányában hitét.
'

'') II. Len-

gyel László a terhes választási föltételeket elfogadta s

felölök a megersít levelet kiadta csakhamar Magyar-

országba érkezése után; ^^) azonképen I. Ferdinánd,

koronáztatása alkalmával , s elbb is Magyarországra

belépvén, az ország' szabadságait biztosító levelet adott

ki, mint arra az ezeket ujolag megersít 1537 : 29 hi-

vatkozik, és azokra ünnepélyes eskíít is tett le , melly

koronázási esküjének szavai törvénytárunkba is be

vannak igtatva.

II. Mátyástól kezdve szokássá vált, hogy a felava-

tási hitlevél kevéssel a koronázás eltt az ország' ren-

déi által elfogadás végett a király elébe terjesztessék, 1

ki azt sajátkezuleg aláirja és pecsétjével megersíti,

mire a hitlevél törvényczikkelybe ig'attatik. Mi okból

a koroní^zási országgylés rendszerint a k'rály elébe

elfogadás végett terjesztend hitlevél' vitatásával s szer-

kesztésével kezddik. ^^) Pontjai az öröködési rend

^-) L. Szilágyi Mihály végzeményét a törvénytárban.

13) L. Mátyás 1458-diki vcgzcményct, Kovachich,
Sylloge I. 135—161 1.

^') U. Lengyel László' megersít levele 1490 röl a tör-

vénytárban.

'^) Lásd fleg az e részben szerfölött nevezetes és tanulsá-

gos tárgyalásokat az 1707i- és 1830-cliki országgylésrl. A hit-

levél rendszerint a koronázási országgylésen hozott törvény-

czikkelyek' élén igtattatott törvénybe ;
V. Ferdinándé, melly 18jO

scpt. 25-röl kelt, trónra lépte után az 183G-diki törvéuycz;kke-

lyek' élén.
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megállapítása óta czikkelyeknek neveztetnek, ^^) s ezek-

nek száma III. Károly óta öt volt. Es pedig :
^
^

„Elször: Hogy a régiségbó'l lehozott királyi

trónöröklés mellett, mind a koronázást az 1791-diki or-

szfíggyülés' 3. czikkelye' értelmében , mind ezen Ma-

gyarország- s hozzákapcsolt részeinek többi összes és

egyes közönséges szabadságait, mentességeit , kiváltsá-

gait, rendszabásait, közönséges jogait, törvényeit és

szokásait, mellyeket Magyarország' néhai dics királyai

és dicsséges emlékezet elddeink engedményeztek és

megersítettek, úgy a jövendben engedményezendöket,

és Általunk megersítendket (mellyekre alapítva, szo-

rítva és kiterjesztve birják a mondott Karok és Kendek

azon eskü' szövegét , melly a néhai felséges fejedelem',

I. Ferdinánd r', dicsséges emlékezet elddünk' vég-

zeraényei' elején van) , kirekesztve mégis , és mellzve

dicsült II. Endre király 1222-dik évi végzeménye' czik-

kelyének azon záradékát, melly így kezddik: ,,Quod

si ver Nos" e szavakig „in perpetuum facultatem" min-

den pontjaik-, záradékaik- és czikkelyeikben , a miké-

pen azok' alkalmazása és értelme körül a király és ka-

rok egyetértve országgyülésileg megállapodandanak

(mindazonáltal azokra nézve, mellyek az 1741: 8. t. ez.

által ki vannak véve, ezen törvény' rendelése épségben

tartatván,) ^ *) ersen és szentül megtartandjuk, s mások

által, összesen és egyenként, sértetlenül megtartatandjuk.

Másodszor: Az ország' szent koronáját, a hon-

polgárok' régi szokása s a hazai törvények szerint, bi-

zonyos, az kebelökbl e végett egyértelemmel vallás'

"') Még I. Lipót föltételeket fogadott el s irt alá.

^') V. 1 ordinand' hitlevelének szövege szerint.

'^) Lásrl erre nézve fennebb 65. §. 447 1.
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különbsége nélkül választott és megbízott világi sze-

mélyek által, ez országban fogjuk öriztetnit

Harmadszor: Az ország' és hozzá kapcsolt ré-

szek' bármelly eddig visszaszerzett vagy Isten' segedel-

mével ezután visszaszerzendo tartozékokat és részeket

az esk-szavak' értelméhez képestis, a fennirt oszághoz

és hozzá kapcsolt részekhez egészben vissza-bekeble-

zendjük.

Negyedszer: Hogy azon esetben (mellyet Isten

elfordítni méltóztassék) , ha a mindkét nem ausztriai

föherczegek megfogyatkoznának, még pedig mindenek

eltt a dicsséges emlékezet sünk VI. Károlytól, az-

tán ennek magva szakadván, a néhai dicsült I. József-

tl, s ezek is megfogyatkozván, a néhai dicsült I. Lipót

császárok' és Magyarország' királyai' ágyékaiból szár-

mazottak: akkor a fennnevezett 1723-diki országgylés

fennidézett 1. és 2. törvényczikkelyeinek is rendelése

szerint, a fennirt Karok' é^ Rendek' eljoga a királyvá-

lasztásra és koron íízásra, régi érvényébe és állapotjába

lépend, és ezen Magyarország és elbb nevezett részek

mellett annak régi szokása szerint sértetlenül megma-

radand.

Ötödször: A mint fennebb az els pontban

elre bocsáttatott, valahányszor illy királyi felavatás a

többször mondott Magyarország' területén , az idk'

folytán országgytilésileg véghezviendö leszen , mind-

annyiszor örököseink és trónutódaink , a jövend újon-

nan koronázandó örökös királyok, kötelesek a jelenvaló

hitlevélbeli biztosítás' elre bocsátott elfogadására s a

rá leteend eskü' letételére.'^

A mint a királyi hitlevél , az országgylés által

szerkesztve, a király elébe terjesztetik elfogadás végett,
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8 általa elfí'gadtatik, és elfogadtatván, sajátkez aláírá-

sával és pecsétjével megersítve kiadatik: közjogilag

úgy tnik élnkbe az , mint a nemzet és király között

kötött kölcsönös szerzdés, melly megújítja azon alap-

szerzdést, melly a nemzet és fejedelme között a prag-

matica sanctio' elfogadása által köttetett ,
— megújítja

azon módon, a mint ez már a mondott alapszerzdésben

volt határozva ; és a mi az alapszerzdésben a trónörö-

ködési jog' föltételéül vala kikötve , azt a hitlevél által

a trónralép s megkoronázandó király kötelességszeríí-

leg személyes kötelezettsége gyanánt fogadja: az or-

szág törvényes függetlenségének, területi épségének s

minden jogai- és törvényeinek fenntartását.

Nagy fontosságú közjogi kérdés, melly az 179 Vr
8 1830-diki országgylésen élénk vitatás' tárgya

volt: tétethetnek-e az országg)/ ülés által a király elébe

elfogadás végett terjesztend hitlevélben változások, a

mióta a írónöröködési jog és rend alaptörvényileg meg-

állapíttatott, mi az uralkodási szünet közt és új válasz-

tási föltételek' kitzését kizárja, s különben I. József

hitlevele óta minden jövend megkoronázandó örökös ki-

rály aj elén való hitlevéh biztosítás' elfogadására kö-

teleztetik ?

Ha a dolog' mibenlétét szemléljük, úgy találjuk,

hogy az öröködési jog' és rend' megállapítása eltt,

ezen hitlevéli biztosítások, — mellyek részint az alkot-

mány és kölcsönös szerzdések' bátorsága végett, ré-

szint azoknak világosabb magyarázatára adattak, a

nélkül hogy az által az ország' sarkalatos si alkot-

mányán vagy az átruházott uralkodás' kötött szerzdé-

sén csorba ejtetett volna — a dolgok' és idk', körül-

ményeihez képest különbözleg voltak szerkesztve,
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mint azt az ez idbeli királyok' hitlevelei taniisítják.

Ellenben a IIL Károlytól kezdve V. Ferdinándig ki^

dott hitlevelek pontjaik' (V) számára és lényeges tar-

talmukra nézve teljesen mindenben megegyezni lát

szanak.

ICzen kérdés' megoldása a hitlevél' közjogi termé-

szetébl foly. „A királyi hitlevél nem egyéb — mondja

az lldy\-diki országgylés 17 90 oct. 5-diki feliratá-

ban ^^) — mintáz ország' alkotmányának fenntartásai

iránt az or.száglás átvételekor adandó biztosítás, ennél- 1

fogva rendeltetése- s természeténél fogva nem egyéb,!

mint a már megállapított s a trónöröklési szerzdések-

1

ben gyökerez alkotmány' épségben fennmaradásának |

eszközeit magában foglaló okmány. Tehát az nem va-
|

lamelly j capitulatio^ mellyneic örökl országokban

helye nem lehet ; mert a cciintulatio maga szerzdéseket .

és az ország' sarkalatos törvényeit, mellyek a fejede-

lem' s a rendek' jogait és kölcsönös viszonyukat körtilir- ;

ják, foglalja n;agában: holott a hitlevél csak azon esz-

közöket, mellyek által a régi, elbbi szerzdésekben és

alaptörvényekben sarkalló alkotmány épségben fenn-

tartassák."

Tudniillik, már az öröködési alapszerzdés és|

alaptörvény által a trónralép örökös király az ország'

|

minden törvényeinek megtartására köteleztetik, s ezt a!

hitlevél ííltal is átahinosan fogadja, hanem a hitlevél- 1

ben ezenkivül egyes^^ülönös alkotmányos intézmények'

és alapjogok' kifejezése és Bíziosííása beunfoglaltatik.

PjS ezek' tekintetében szükségesnek találtathatik, hogy

a hitlevél által épen azok fejeztessenek ki különösen,

') HQ**. , országgyül. irományok. 28. sz. 190 1.
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TQellyeknek csorbítása s kiforg-atása talán egy lefolyt

kormáiiy-idoszak alatt ipen czélba vala véve. Tehát

illy egyes alkotmányos intézményeket és alapjogokat

különösen kifejez s biztosító líj pontoknak a királyi

hitlevélbe való fölvétele megtörténhetik , föltéve , hogy

azok már fennálló jennélfogya a.Jjirályt. kiúOuhs^J^Ái^M^

aJa^szex-gíiíIésnéLéa a^ átalájiQS bijzto^jtásMl. fe kö-

*dig^á*. törvényibe^ . gyökerezök j, ,jiem

hatalom' ,-^ jogok- ujabh korlátolására czélzóan most

újan állapítandók.

S ezzel az elször I. József hitlevelébe igtatott

praesentis szó nem ellenkezik. Mert elször is , e szónak

^reje az örökösödési alapszerzdés' értelmén, melly az

országnak (a királyválasztási jogon kivül) minden jo-

gát nyilván megersíti , csorbát nem ejthet. Másodszor

csakugyan a hitlevelekben I. József óta nem csekély vál-

tozások valósággal eszközöltettek. Jelesen : József hit-

levelének hét föltétele a Károlyfélében öt pontra hoza-

tott ; ezek a Mária Terézia' hitlevelében ahhozképest, a

mint a trónöröködési jog a nágra is az 1723-diki tör-

vények által kiterjesztetek, változást szenvedtek; a

Károly' hitlevelében a harmadik czikkelybe be volt

igtatva az els czikkely záradéka illy szavakkal : ,,prae-

notato Begno, et eidem adnexis partihus sub mo dalitate

supradictae Interpretationis de usu et intellectu legum et

privilegioritm de totó reincorporahimtis^''^ melly szavak

a Mária Teréziáéból kihagyattak; II. Lipót' hitlevelébe,

az els czikkelybe a törvények' értelme iránt foglaltató

záradéknál fölvétetett az 1741: 8. törvényczikkelyre

való hivatkozás, melly ama záradék' hatályát lényege-

sen korlátolja; s I. Ferencz' hitlevelében, a mi az els

czikkely' kezd szavaiban homályosan hangzott, vilá-
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gosabb szerkezetben fejeztetett ki. Ez okból 1830-ban

is az országgylés ezügybeni feliratában ^'^) imígy nyi-

latkozott: „Jóllehet így lelkesíttetvén, nem hallgatjuk

el mindazonáltal, hogy a királyi meghívó levélben jö-

vend királyunk s urunk a már megállapított kötésié-

vel' (pvaestahilitae (liplomaticae assecurafionis) elfoga-

dása után leend koronáztatása kijelentetik. Mert mi-

nekutána a múlt idk' példái bizonyítanák azt, hogy a

királyi kötéslevelek a király' s az ország' egyetértésé-

vel részszerint bvítések, részszerint változások által,

mellyek az 1715-dik esztendei 1-s törvényczikkely-

ben is említtetnek, s az 1791-dik és 1792-dik eszten-

dk' második czikkelyeikben foglaltatnak, a köz ha-

szon' tekintetéhez, és a közös birodalom" megersíté-

sére szolgáló módokhoz valának alkalmaztatva,— iiyilt|

szívvei valljuk, hogy a „megállapított" kifejezést!

oUy értelemmel, mintha a koronázási kötéslevélrl valói

országos értekezésnek minden útja el lenne zárva, nem|

fogadhatjuk el."

2). A mire a koronázandó király hitlevelében ün-

nepélyesen kötelezi magát, ugyanazt a koronázáskor a

nép színe eltt szabad ég alatt letett esküvel is fogadja

és megersíti : az ország' épségének, s minden jogai' és

törvényeinek fentartását. Ezen srégi eredetíí szokás-

nak nyomai az Árpádok alatt már fennebb kimutatvák,

hol az is fölemlíttetett, hogy már a III. Ench-e által le-

tett eskü tartalmára nézve keveset különbözött azon

eskütl, mellyet királyaink az ujabb századokban tet-

tek le. Ezen eskünek gyakorlata iránt a vegyes há-

zakból származott királyok' korszaka alatt, részint hi-

") 1839 országgyül. iroui. 10 sz. 34 1.
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teles levelek, részint tí)rvények' nyomrín, kétség-nek

árnyéka sem marad fenn; az I. Ferdinánd által mon-

dott, hasonlóképen I. Józseftl kezdve minden király

által letett eskü' szavai törvénytárunkba igtatvák.

Ezen eskü, melly I. Ferdinándtól kezdve korunkig

lényegileg változatlanul) etétetett (azV. Ferdinánd által

mondott szavak szerint), következleg hangzik

:

,,Nos .... Dei Gratia Eex Hungáriáé ctc.

etc. juramus per Deum viv2im, per ejus Sanctissimam

Genitricem^ Virgmem Mariam ac omnes Sanctos,— qitod

Ecclesias Dei^ Dominos Praelatos, Barones, Magnates^

Nohiles, Civitates Liberas et omnes Regnicolas in suis

immunitatihiís, jurihus, legihus, privilegiis^ ac in antiquis

bonis et approbatií> conswitudinihus conservahimus, omni-

busque justitiam faciemus ; Sercnissimi quondam An-

dreáé Regis decreta (exclusa tamen et semota Articuli 31.

ejusdem decreti clausula, incipiente: ,^quodsi ver Nos^^

etc. etc. usque ad verba: „in perpetuum facidtatem^J ob-

servabimus • fines Regni Nostri Hungáriáé^ et qiiae ad

illud quocunque jure aut titulo pertinent, non abalienabi-

mus^ nec minuemus, sed quoad poterimus, augebimus et

extendemus, omniaque illa faciemus^ quaecunque pro bono

puhlico, honore et incremenfo omnium Statuum, ac totius

Regni Nostri Hungáriáé juste facere poterimus. Sic Nos

Deus adjuvet, et omnes Sancti /"

76. §.

A sérelmek' országgylési orvoslása.

Alkotmányos intézményeink' épségben tartásának

s átalában az ország' törvényei' szentül megrz.ésének

és a királyi kormány részérl is hathatós foganatosí-



-= 527 ~

tásának 1848-ig egyik fö eszköze volt az, hogy az

országgylésnek egyik állandó fö feladatához tartozott,

az ország' mindennem sérelmeinek orvoslását

eszközölni. Jelesen az ország' törvényhatóságai a ki-

rályi kormány' tényeibl fölmerült sérelmeiket, ha azok

a királyi helytartótanácshoz mint az országbeli királyi

fkormányszékhez tett elterjesztés, vagy épen a kirá-

lyi felséghez tett felirás' folytán sem lnek elszUntetve,

az or.<zággyülés elébe vitték orvoslás' eszközlése végett,

hol magánosok is sérelmeiket kérvényezés útján el-

terjeszthették, s az országgylés a maga. részérl is az

alkotmány- és törvényeknek a királyi kormány' részé-

rl netalán történt és tudomására jött sértései ellenében

egyenesen maga felszólalt. Tette pedig ezt a sérelmi

tényt és az ez által hatályukban csorbított törvények'

állását kifejt, és a sérelemnek a sérelmes kormánytény'
megszüntetése, az illet törvényeknek teljes, hatályos

foganatosítása, a jogállapot' helyreállítása általi orvos-

lását kéró' és szorgalmazó, a királyi felséghez intézett

felírásai által, mellyekre dz elintézés kegyelmes kirá-

lyi válaszok által következett.

Ámbár pedig, mint az 1715: 14. monda, a közön-

séges országgylések' tartása az ország' sérelmei' or-

voslásának üdvös eszközét képezi, és ámbár az 1791:

13 által a királyi felség az országot biztositá, hogv a

királyi eladások kellen tárgyaltatván , az ország'

összes Karai- és Rendéinek minden jogos sérelmei

minden országgylésen valósággal és mulhatlanl

elszUntessenek : mindazonáltal a tapasztalás' tanúsága

szerint nem egyszer töri ént, hogy az országnak nagy
fontosságú sérelmei hosszabb idkön áthúzódtak s kí-

vánt orvoslást nehezen vagy nem nyerhettek,
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• K Egyébiránt e sérelmi ügynél kiválóan szembeötlik

az egyes alkotmányos intézmények bels kölcsönös

egybefüggése, s egyiknek a másik általi kölcsönös

támogatása, miszerint csakugyan fleg az uralkodóra

és a királyi kormányra nézve süi'getbb nagy fontos-

ságú királyi eladások' tárgyalása' alkalmával, kivált

midn ezek segedelmek' megajánlását tárgyazták, sike-

rit az országnak nagyobb, és fájóan érzett sérelmei'

orvoslását kinyerni. Mi végett 1791 óta szokássá vált

vala az ország' nagyobb számú sérelmei közöl kisze-

melni némellyeket mint ellegeseket (jiraeftrentialía

gravamlna), mellyekaek orvoslása kéretett, mieltt az

országgylés a királyi eladások tárgyalásába bocsát-

kozott volna.

Különben szokás volt az országgylés' kezdetén az

egyes törvényhatósági követek által benyújtott sérel-

meket kiküldött választmány által megvizsgáltatni,

mellyek legyenek O felségének fölterjesztendk, és

osztályokba szedetni, miszerint megkülönböztettek : a)

közönséges sérelmei (és kivánalmai) a vármegyéknek

és szabad királyi városoknak; b) egyes vármegyék'

sérelmei (és kivánalmai) ; c) Horvát-, Dalmát- és Szla-

vónia országok' közönséges és egyes sérelmei és kivá-

natai ; d) az egyes szabad királyi városok' sérelmei és

kivánatai; e) ollyan sérelmek s kivánatok, mellyek

ugyan már elbbi országgylésekbl fel voltak ter-

jesztve, de rajok kegy. kir. válasz nem érkezett.
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1 hi<

77. §.

Miniszteri felelsség.

Az 1848: 3 az alkotmány' tökéletes épségben

fenntartásának leghathatósabb eszközéül behozta a mi-

niszteri felelsséget ^) :
— kijelentvén, hogy O felsége a

király vagy távollétében a királyi helytartó a végre-

hajtó hatalmat a független magyar minisztérium -által

gyakorolja, mellynek mindegyik tagja minden hivata-

los eljárásért felels, jelcsen pedig mindegyik miniszter

azon rendeletért, mellyet aláír, felelsséggel tartozik.

Az 1848: 3, 32—36 §-ai a miniszteri felelsségre

vonatkozólag következ közelebbi határozatokat foglal-

nak magokban

:

a) Miniszterek feletre vonathatnak

:

Minden olly tettért vagy rendeletért, melly az or-

szág' függetlenségét, az alkotmány' biztosítékait, a fenn-

álló törvények' rendeletét, az egyéni szabadságot vagy

a tulajdon' szentségét sérti , s általok hivatalos minsé

gökben követtetik el, vagy illetleg adatik ki

;

a kezökre bizott pénz' s egyéb értékek' elsikkasz-

tásáért, vagy törvényellenes alkalmazásáért;

a törvények' végrehajtásában , vagy közcsend' és \
bátorság' fenntartásában elkövetett mulasztásokért, a v

mennyiben ezek a törvény által rendelkezésökre bizott /

végrehajtási eszközökkel elhárítliatók voltak.

b) A miniszterek" vád alá helyeztetését az alsó

tábla szavazatainak átalános többségével rendeli el.

») Lásd fennebb 68. iJ.
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c) A bíráskodást h fels tábla által, süját tagjai kö-

zöl titkos szavazással választandó bíróság, nyilvános el-

járás inelletf gyakorolja, és a büntetést a vétséghez

aránylag határozza meg.

Választatik pedig összesen 36 tag, kik közöl azon-

ban tizenkettt az alsó tábla által a vádper elé vitelére

kiküldött biztosok, tizenkettt pedig a vád alá vont mi-

niszterek vethetnek vissza. Az ekként alakított és 12

személybl álló bíróság mond aztán t'ölöttök Ítéletet.

d) Az elmarasztalt miniszterre nézve a királyi ke-

gyelmezési jog csak átalános közbocsánat' esetén gya-

korolható.

e) Hivalalos minségökön kivül elkövetett egyéb

vétségökre nézve a d iniszterek a köztörvény alalt ál-

lanak.

Vége.



SAJTÓHIBÁK.

1001. a 14. Búrban e szavak után „fölterjesztés eszközlésére

visszaküldetett" beigtatanclók c szavak : „e királyi szentesítés

végetti fölterjesztés 1848 június 19-dikén eszközöltetett, mire

1848 július 11-kén a királyi szentcsiíéssítl ellátott törvényczik-

kely a szokott ünnei)élyes alakban kiadatott, és az 1848 július

18-diki országgylési ülésen szentesitett törvényként kihirdette-

tett." (Vesd össze : 30. §. *) jegyzet a 205 1.)

123 1. 24. sorban e szavak után „ezen törvények"' beig-^ta-

tandók e szavak: „az l-sönek kivételével."
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